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(IVA) di Wilayah Kerja Puskesmas Bangetayu Kota Semarang 
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Kanker Serviks merupakan masalah kesehatan wanita di Indonesia. Jawa 

Tengah meduduki peringkat kedua kasus kanker serviks tertinggi di Indonesia. 

Kanker serviks di Kota Semarang menduduki peringkat kelima dari seluruh 

kabupaten/kota di Jawa Tengah dengan 19.734 kasus. Penyakit kanker serviks 

mengalami peningkatan setiap tahunnya sebesar 1,5%. Puskesmas Bangetayu 

memiliki angka pemeriksaan IVA terendah di Kota Semarang yaitu 0,07%. Tujuan 

penelitian ini untuk menganalisis Faktor-faktor yang mempengaruhi wanita usia 

subur dalam melakukan deteksi dini kanker serviks dengan IVA. 

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan desain Cross-Sectional. 

Populai dalam penelitian ini adalah 3.400. Sampel dalam penelitian ini adalah 163 

responden, teknik sampel yang digunakan adalah purposive sampling. 

Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner. Data dianalisis dengan rumus uji 

Chi-square.  

Hasil penelitian menunjukkan faktor yang mempengaruhi pemeriksaan 

kanker serviks adalah pendidikan (p=0,000), pengetahuan (p=0,023), sikap 

(p=0,005), dukungan petugas kesehatan (p=0,025), akses informasi (p=0,029), 

akses menuju pelayanan kesehatan (p=0,007), dukungan teman (p=0,000), dan 

tidak ada pengaruh antara dukungan suami (p=0,222), tidak ada pengaruh antara 

keterjangkauan biaya dengan perilaku wanita usia subur dalam pemeriksaan IVA 

(p=1,000).  

Diharapkan wanita usia subur meningkatkan kesadaran untuk melakukan 

IVA tes guna mendeteksi dini adanya kanker serviks.  

 

Kata Kunci     : Kanker Serviks, Deteksi Dini, IVA 

Kepustakaan : 51 (1995-2015) 
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ABSTRACT 
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with Visual Inspection with Asetic Acid  (VIA) Method in the Working Area of 
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XIX + 148 pages + 21 table + 4 image + 15 attachments 

 

 

Cervical cancer is women’s health issues in Indonesia. Cervical cancer is a 

women's health issues in Indonesia. Central Java has the second-highest cervical 

cancer cases in Indonesia. Cervical cancer in Semarang City ranked fifth of the 

entire county or city in Central Java with 19.734 Case. Cervical cancer is 

increasing every year 1,5%. Puskesmas Bangetayu has the lowest figure IVA 

inspection in Semarang, namely 0.07%.  The purpose of this study is to analyze factor 

related to behavior of childbearing woman in early detection of cervical cancer by 

VIA method in area Puskesmas Bangetayu City of Semarang.  

This research is a quantitative with a cross-sectional design. The populationin 

this study is 3.400. The sample used in this study 163 respondents and a sampling 

technique used was purposive sampling . The research instrument was questionnaire. 

Data were analyzed using Chi-square test formula. 

The results showed factors relating to the behavior of cervical cancer 

screening is education (p = 0,000), knowledge (p = 0,023), attitude (p = 0,005), 

the support of health care workers (p = 0,025), access to information (p = 0,029) , 

access to health care (p = 0,007), the support of friends (p = 0,000), and there is 

no relationship between husband support (p = 0,222), there was no correlation 

between affordability with VIA checking behavior (p = 1,000). 

Expected to raise awareness of women of childbearing age to do an IVA test 

for early detection of cervical cancer. 

 

Keywords :  Cervical Cancer, Early Detection, VIA 

Refrence : 51 (1995-2015) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1. LATAR BELAKANG 

Kesehatan reproduksi adalah keadaan sejahtera fisik, mental dan sosial 

secara utuh yang tidak semata-mata bebas dari  penyakit atau kecacatan dalam 

semua hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi, serta fungsi dan prosesnya. 

Salah satu penyakit yang dapat menganggu kesehatan organ reproduksi wanita  

adalah kanker serviks dan merupakan kanker yang paling sering menyerang  

wanita di seluruh dunia (Kemenkes, 2012). 

Kanker serviks sampai saat ini masih merupakan masalah kesehatan wanita 

di seluruh dunia baik di negara maju maupun berkembang termasuk di Indonesia. 

Di negara maju kanker serviks menduduki urutan ke-10 dari semua keganasan, 

sedang di negara berkembang masih menduduki urutan pertama dan merupakan 

penyebab utama kematian akibat kanker (Wijoyono, 2011). 

Menurut laporan badan kesehatan dunia World Health Organization (WHO) 

tahun 2013 menyatakan, kanker serviks merupakan kasus kanker terbanyak kedua 

pada wanita di seluruh dunia. Setiap tahun lebih dari 270.000 wanita meninggal 

karena kanker serviks, dan lebih dari 85% terjadi di negara berkembang.  

Di Indonesia, setiap tahun terdeteksi lebih 15.000 kasus kanker serviks, dan 

sekitar 8.000 kasus diantaranya meninggal dunia.  Angka kejadian kanker serviks 

di Indonesia tahun 2011 mencapai angka 100 per 100.000 penduduk per tahun. 

Angka ini di prediksikan akan terus meningkat 25% dalam kurun waktu 10 tahun 

mendatang jika tidak segera dilakukan pencegahan (Rasjidi, 2012: 6). Sedangkan 
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menurut Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI (Infodatin) tahun 

2013 insiden kanker serviks di Jawa Tengah menduduki peringkat kedua setelah 

Jawa Timur, yaitu dengan 19.734 kasus. 

Menurut Profil Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, kasus penyakit kanker 

serviks yang ditemukan di Provinsi Jawa Tengah semakin meningkat. Pada tahun 

2010 prevalensi kanker leher rahim sebesar 0,013%, pada tahun 2011 prevalensi 

kanker meningkat sebanyak 0,021%, dan pada tahun 2012 kasus penyakit kanker 

serviks menurun menjadi 0,007%, akan tetapi pada tahun 2013 terjadi 

peningkatan prevalensi sebesar 1,2 % atau 19.734, dan pada tahun 2014 terjadi 

kenaikan kasus sebesar 1,5 %. Kanker serviks di Kota Semarang menduduki 

peringkat kelima dari seluruh kabupaten atau kota di Jawa Tengah (Profil 

Kesehatan Jawa Tengah, 2014: 56). 

Berdasarkan data rekapitulasi  laporan  kasus  Penyakit  Tidak  Menular 

(PTM) Dinas Kesehatan Kota Semarang pada tahun 2011 prevalensi kanker 

serviks sebesar 989 kasus  dan  pada  tahun  2012 terjadi penurun kasus kanker 

serviks yaitu 482  kasus, dan pada tahun 2013 terjadi peningkatan kasus kanker 

serviks yaitu 529 kasus, dan pada tahun 2014 terjadi peningkatan prevalensi 

menjadi 829 kasus, dengan kasus kanker serviks berdasarkan kelompok umur: 

umur 10-14 tahun sebanyak 1 kasus, umur 15-35 tahun sebanyak 614 kasus, umur 

36-45 tahun sebanyak 134 kasus, umur 46-65 tahun sebanyak 80 kasus. 

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa kanker serviks banyak terjadi pada 

WUS dengan kelompok usia 15-35 tahun (Dinas Kesehatan Kota Semarang, 

2014: 57). 
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Berdasarkan dari hasil  rekapitulasi  Penyakit  Tidak  Menular (PTM) Pada 

Tahun 2015, Pemeriksaan Kanker Serviks dengan metode IVA telah dilaksanakan 

di 13 Puskesmas yang ada di Kota Semarang diantaranya yaitu, Puskesmas Mijen, 

Bangetayu, Tlogosari Kulon, Sekaran, Bangetayu, Karangayu, Kedungmundu, 

Poncol, Lebdosari, Pandanaran, Bulu Lor, Lamper Tengah dan Karangdoro. Dari 

13 Puskesmas tersebut yang memiliki partisipasi terendah dalam pemeriksaan 

IVA adalah Puskesmas Bangetayu. Berdasarkan data cakupan pemeriksaan IVA 

oleh Puskesmas diperoleh data, pemeriksaan kanker serviks dengan metode 

Inspeksi Visual Asam Asetat di Kota Semarang dilaksanakan oleh 13 Puskesmas 

yang ada di Kota Semarang.  Dari 13 puskesmas tersebut jumlah pemeriksaan 

kanker serviks terendah adalah puskesmas Bagetayu. Pada tahun 2012 dari 12.053 

WUS hanya terdapat 3 WUS atau sebesar 0,02% yang melakukan pemeriksaan 

kanker serviks dengan metode IVA, dan pada tahun 2013 mengalami peningkatan 

yaitu, dari 12.053 WUS terdapat 15 WUS atau 0,12% yang melakukan 

pemeriksaan IVA, akan tetapi pada tahun 2014 terjadi penurunan terhadap 

pemeriksaan IVA dari 12.118 jumlah WUS hanya terdapat 13 atau 0,10% WUS 

yang melakukan IVA dan ditemukan IVA positif sebanyak 3 yaitu pada umur 

(20,25,35) tahun. Penurunan angka pemeriksaan IVA terjadi lagi pada tahun 2015 

dari jumlah WUS 12.118 hanya terdapat 9 orang atau 0,07%  yang melaksanakan 

IVA dan ditemukan IVA positif sebanyak 4 yaitu pada umur (20,25,34,35) tahun. 

Angka tersebut masih belum memenuhi target cakupan yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah, yaitu sebesar 80% (Dinas Kesehatan Kota Semarang, 2015: 56). 
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Faktor risiko terjadinya kanker serviks salah satunya adalah hubungan 

seksual pertama kali dibawah usia 18 tahun, karena karsinoma serviks 

diperkirakan sebagai penyakit yang ditularkan secara seksual, di mana beberapa 

bukti menunjukkan adanya hubungan antara riwayat hubungan seksual dengan 

penyakit ini. Sesuai dengan etiologi infeksinya wanita dengan pasangan seksual 

yang banyak dan memulai hubungan seksual pada usia muda kurang dari 18 tahun 

akan meningkatkan risiko kanker serviks lima kali lipat(Maharani, 2008:81). 

Dewasa ini sudah dikenal beberapa metode deteksi dini kanker serviks yaitu 

tes pap smear, IVA, pembesaran IVA dengan gineskopi, kolkoskopi, servikografi, 

thin prep dan tes HPV. Namun yang sesuai dengan kondisi di negara berkembang 

termasuk Indonesia adalah dengan menggunakan metode IVA, karena tekniknya 

mudah dan sederhana, biayanya murah, tingkat sensitifitasnya tinggi, cepat serta 

cukup akurat untuk menemukan kelainan pada tahap kelainan sel (Displasia) atau 

sebelum pra kanker. Namun, kurangnya kesadaran dari wanita usia subur untuk 

melakukan deteksi dini kanker serviks menjadikan pemeriksaan IVA ini kurang 

diminati (Fauziah, 2011: 448). 

Pemeriksaan IVA adalah pemeriksaan oleh dokter / bidan  atau paramedik 

terhadap leher rahim yang diberi asam asetat 3-5% secara inspekulo dengan  mata 

telanjang. Lesi prakanker jaringan ektoserviks rahim yang diolesi asam asetat 

(asam cuka) akan berubah warna menjadi putih (acetowhite). Namun bila 

ditemukan lesi makroskopis yang dicurigai kanker, pengolesan asam asetat tidak 

dilakukan dan pasien segera dirujuk ke sarana yang lebih lengkap (Sulistiowati, 

2014:194). 
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Kanker serviks merupakan kanker dengan insiden cukup tinggi pada wanita 

Indonesia. Hal tersebut menjadikan alasan mengapa deteksi dini atau penapisan 

terhadap kanker leher rahim sangat penting. Saat ini penapisan merupakan upaya 

terbaik dalam menangani kanker serviks, mengingat tidak sedikit beban kesehatan 

yang dikeluarkan untuk menangani kanker ini (Fauziah, 2011: 448). 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sumartini (2013), rendahnya 

cakupan deteksi dini merupakan salah satu alasan makin berkembangnya kanker 

serviks. Hal ini berdasarkan fakta lebih dari 50% perempuan yang terdiagnosis 

kanker tidak pernah menjalani deteksi dini sebelumnya, dari 6,7 penelitian di 

Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo menunjukkan sekitar 69,4% dari perempuan 

yang terdiagnosis kanker tidak pernah menjalani deteksi dini, sehingga pada saat 

kanker diketahui, kanker telah ditemukan  pada stadium lanjut dan pengobatan 

sudah sangat terlambat. Dalam penelitian ini pendidikan dan pengetahuan 

berpengaruh terhadap niat perempuan untuk melaksanakan deteksi dini kanker 

serviks  (Sumartini, 2013: 2). 

Menurut Rokhmawati (2011) bahwa perilaku masih menjadi penghambat 

pada WUS untuk melakukan deteksi dini kanker leher rahim. Proses pembentukan 

atau perubahan perilaku dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor baik dari dalam 

diri individu maupun luar individu. Sikap seseorang dapat berubah dengan 

diperolehnya tambahan informasi dari kelompok sosialnya. Kelompok sosial yang 

dimaksud adalah dukungan dari suami, keluarga, teman dan petugas kesehatan. 

Mengubah sikap dan perilaku masyarakat terhadap deteksi dini kanker serviks 
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dapat dilakukan dengan pendekatan terhadap perilaku kesehatan, sehingga 

kegiatannya tidak lepas dari faktor-faktor yang menentukan perilaku tersebut. 

Menurut Yuliwati (2012) keterjangkauan jarak memililiki hubungan yang 

signifikan dengan pemeriksaan IVA, karena jarak fasilitas kesehatan yang 

terjangkau akan meningkatkan perilaku WUS dalam pemeriksaan IVA. Dalam 

penelitian ini juga terdapat hubungan antara keterjangkauan biaya dengan minat 

WUS dalam melakukan pemeriksaan kanker serviks, karena kesanggupan 

individu dari segi ekonomi untuk memperoleh pelayanan kesehatan diukur dari 

pendapatan dan adanya asuransi kesehatan yang dimilikinya. Berdasarkan uraian 

di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Faktor-

faktor yang Mempengaruhi Wanita Usia Subur (WUS) dalam Melakukan 

Deteksi Dini Kanker Serviks Metode Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) 

(Studi kasus di Wilayah Kerja Puskesmas Bangetayu Kota Semarang)”. 

 

1.2. RUMUSAN MASALAH 

1.2.1. Rumusan Masalah Umum 

Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi Wanita Usia Subur (WUS) 

dalam melakukan deteksi dini kanker serviks metode Inspeksi Visual Asam Asetat 

(IVA) di Wilayah Kerja Puskesmas Bangetayu Kota Semarang ? 

1.2.2. Rumusan Masalah Khusus 

1. Apakah pengetahuan mempengaruhi Wanita Usia Subur (WUS) dalam 

melakukan deteksi dini kanker serviks metode Inspeksi Visual Asam 

Asetat (IVA)? 
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2. Apakah sikap mempengaruhi Wanita Usia Subur (WUS) dalam melakukan 

deteksi dini kanker serviks metode Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA)? 

3. Apakah pendidikan mempengaruhi Wanita Usia Subur (WUS) dalam 

deteksi dini kanker serviks metode Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA)? 

4. Apakah dukungan suami mempengaruhi Wanita Usia Subur (WUS) dalam 

deteksi dini kanker serviks metode Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA)? 

5. Apakah dukungan petugas kesehatan mempengaruhi Wanita Usia Subur 

(WUS) dalam deteksi dini kanker serviks metode Inspeksi Visual Asam 

Asetat (IVA)? 

6. Apakah akses informasi mempengaruhi Wanita Usia Subur (WUS) dalam  

deteksi dini kanker serviks metode Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA)? 

7. Apakah akses menuju ke pelayanan kesehatan mempengaruhi Wanita Usia 

Subur (WUS) dalam deteksi dini kanker serviks metode Inspeksi Visual 

Asam Asetat (IVA)? 

8. Apakah keterjangkauan biaya mempengaruhi Wanita Usia Subur (WUS) 

dalam deteksi dini kanker serviks metode Inspeksi Visual Asam Asetat 

(IVA)? 

9. Apakah dukungan teman mempengaruhi Wanita Usia Subur (WUS) dalam 

deteksi dini kanker serviks metode Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA)? 
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1.3. TUJUAN 

1.3.1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Wanita Usia Subur 

(WUS) dalam deteksi dini kanker serviks metode Inspeksi Visual Asam Asetat 

(IVA) di Wilayah Kerja Puskesmas Bangetayu Kota Semarang. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan Wanita Usia Subur (WUS) 

dalam deteksi dini kanker serviks metode Inspeksi Visual Asam Asetat 

(IVA). 

2. Untuk mengetahui pengaruh Sikap Wanita Usia Subur (WUS) dalam 

deteksi dini kanker serviks metode Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA). 

3. Untuk mengetahui pengaruh pendidikan Wanita Usia Subur (WUS) dalam 

deteksi dini kanker serviks metode Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA). 

4. Untuk mengetahui pengaruh dukungan suami Wanita Usia Subur (WUS) 

dalam deteksi dini kanker serviks metode Inspeksi Visual Asam Asetat 

(IVA). 

5. Untuk mengetahui pengaruh dukungan petugas kesehatan Wanita Usia 

Subur (WUS) dalam deteksi dini kanker serviks metode Inspeksi Visual 

Asam Asetat (IVA). 

6. Untuk megetahui pengaruh akses informasi Wanita Usia Subur (WUS) 

dalam deteksi dini kanker serviks metode Inspeksi Visual Asam Asetat 

(IVA). 
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7. Untuk mengetahui pengaruh akses menuju pelayanan kesehatan Wanita 

Usia Subur (WUS) dalam deteksi dini kanker serviks metode Inspeksi 

Visual Asam Asetat (IVA). 

8. Untuk mengetahui pengaruh keterjangkauan biaya Wanita Usia Subur 

(WUS) dalam deteksi dini kanker serviks metode Inspeksi Visual Asam 

Asetat (IVA). 

9. Untuk mengetahui pengaruh dukungan teman Wanita Usia Subur (WUS) 

dalam deteksi dini kanker serviks metode Inspeksi Visual Asam Asetat 

(IVA). 

 

1.4. MANFAAT PENELITIAN 

1.4.1. Bagi Mahasiswa 

Menambah pengalaman dan pengetahuan serta memperluas wawasan 

peneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Wanita Usia Subur (WUS) 

dalam melakukan deteksi dini kanker serviks metode Inspeksi Visual Asam Asetat 

(IVA). Melatih proses berpikir secara ilmiah dan sebagai sarana belajar untuk 

menerapkan ilmu yang telah diperoleh di Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat.  

1.4.2. Bagi Puskesmas Bangetayu Kota Semarang 

Diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan tambahan informasi 

untuk Puskesmas Bangetayu Kota Semarang dalam membuat perencanaan dan 

monitoring dalam hal penyuluhan kepada masyarakat tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi wanita usia subur dalam pemeriksaan kanker serviks metode 

Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) . 
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1.4.3. Bagi Pembaca 

Dapat dijadikan sumber informasi dan pengetahuan tentang faktor- faktor 

yang mempengaruhi wanita usia subur dalam pemeriksaan kanker serviks metode 

Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA). 

 

1.5.  KEASLIAN PENELITIAN 

Keaslian penelitian ini merupakan matriks yang memuat tentang judul 

penlitian, nama peneliti, tahun dan tempat penelitian, rancangan penelitian, 

variabel yang diteliti dan hasil penelitian. 

Tabel I.I Keaslian Penelitian 

No Judul 

Penelitian 

Nama 

Peneliti 

Tahun dan 

Tempat  

Rancangan 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

1 Hubungan 

antara 

Pengetahuan 

dan Motivasi  

Wanita Usia 

Subur (WUS) 

dalam 

Melakukan   

Pemeriksaan 

Pap Smear di 

Desa Mander   

Kecamatan 

Tambakboyo   

Kabupaten 

Tuban 

Yoana 

Widyasari 

2010, Desa 

mander Kec. 

Tambak 

Boyo Kab. 

Tuban 

Cross 

Sectional 

Variabel 

Bebas: 

pengetahuan 

dan motivasi 

wanita 

pasangan usia 

subur 

Variabel 

Terikat: 

Pemeriksaan 

Pap Smear 

Terdapat  

hubungan  

yang  

signifikan  

antara  

pengetahuan  

dan  motivasi  

wanita  

Pasangan  

Usia  Subur  

(PUS)  dalam  

melakukan  

pemeriksaan  

Pap  Smear  di  

Desa  Mander  

Kecamatan 

Tambakboyo 

Kabupaten 

Tuban 
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2 Faktor-faktor 

yang 

Mempengaruhi   

Pencegahan 

Kanker Serviks 

Pada Wanita 

Usia Subur 

Dwikha 

Gustiana 

2014, Pekan 

Baru Riau 

Cross 

sectional 

Variabel 

Bebas: faktor- 

faktor yang 

mempengaruhi   

pencegahan 

kanker serviks 

 

Variabel 

Terikat: 

Wanita Usia 

Subur 

Ada hubungan 

antara 

pendidikan, 

pengetahuan 

terhadap 

Perilaku   

Pencegahan 

Kanker 

Serviks Pada 

Wanita Usia 

Subur 

3 Faktor-faktor 

yang 

mempengaruhi 

Motivasi ibu 

mengikuti 

Deteksi Dini 

Kanker Serviks 

melalui metode 

Inspeksi Visual 

Asam Asetat 

(IVA) di 

Kabupaten 

Banyumas 

Roswati 

Dani 

Ningrum  

2012, 

Kabupaten 

Banyumas 

Cross 

Sectional 

Variabel 

Bebas: 

pengetahuan, 

status 

ekonomi, 

tingkat 

pendidikan. 

Variabel 

Terikat: 

motivasi 

mengikuti 

deteksi dini 

kanker serviks 

melalui 

metode  IVA 

Ada pengaruh 

antara 

pengetahuan, 

tingkat 

pendidikan 

dan status 

ekonomi 

terhadap 

motivasi ibu 

mengikuti 

deteksi dini 

kanker serviks 

melalui 

metode IVA 

 

4 Hubungan 

Tingkat 

Pengetahuan 

dan Sikap 

Wanita Usia 

Subur dengan 

Tindakan 

Pencegahan 

Penyakit Kanker 

Serviks di 

Kelurahan Air 

Tawar Barat 

Wilayah Kerja 

Puskesmas Air 

Tawar 

Kecamatan 

Padang Utara 

Tahun 2011 

Lindayanti 2011, 

puskesmas  

Air Tawar 

Kecamatan 

Padang Utara 

Cross 

sectional 

Variabel 

Bebas: 

pengetahuan, 

sikap, tindakan 

pencegahan 

Variabel 

Terikat: 

Tindakan 

pencegahan 

Penykit 

Kanker 

Serviks 

Terdapat 

hubungan 

antara tingkat 

pengetahuan 

dan sikap 

WUS terhadap 

tindakan 

pencegahan 

kanker serviks  
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Beberapa hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian 

sebelumnya adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi Wanita Usia Subur 

(WUS) dalam melakukan deteksi dini kanker serviks  metode Inspeksi Visual 

Asam Asetat (IVA) di Wilayah Kerja Puskesmas Bangetayu Kota Semarang. 

2. Variabel bebas yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu 

adalah variabel dukungan suami, dukungan petugas kesehatan, akses menuju 

pelayanan kesehatan, akses informasi, dukungan teman, keterjangkauan jarak 

dan keterjangkauan biaya. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah 

pemeriksaan kanker serviks metode Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA), dan 

variabel perancu dalam penelitian ini adalah status ekonomi. 

 

1.6. RUANG LINGKUP PENELITIAN 

1.6.1. Ruang Lingkup Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan di Wilayah Kerja Puskesmas Bangetayu Kota 

Semarang. 

1.6.2. Ruang Lingkup Waktu 

Penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi WUS dalam 

melakukan deteksi dini kanker serviks metode IVA dilaksanakan pada bulan 24 

Mei - 15 Juni 2016. 

1.6.3. Ruang Lingkup Keilmuan 

Penelitian ini membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

Wanita Usia Subur (WUS) dalam melakukan deteksi dini kanker serviks metode 
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Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA). Sehingga materi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah bidang promosi kesehatan dan ilmu perilaku. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. KANKER SERVIKS  

2.1.1. Definisi Kanker Serviks 

Leher rahim adalah bagian dari sistem reproduksi perempuan yang terletak 

di bagian bawah yang sempit dari rahim (uterus atau womb). Sedangkan, rahim 

adalah suatu organ berongga yang berbentuk buah per pada perut bagian bawah. 

Adapun penghubung rahim menuju vagina adalah mulut rahim (serviks). Kanker 

leher rahim muncul karena adanya pertumbuhan sel yang tidak normal sehingga 

mengakibatkan terjadinya gangguan pada leher rahim atau menghalangi leher 

rahim (Maharani, 2009:77). 

Kanker leher rahim  atau dalam bahasa  latin  disebut  Carcinoma  Cervicis 

Uteri, merupakan tumor ganas yang paling ganas dan paling sering dijumpai pada  

wanita, juga merupakan tumor ganas yang paling banyak diderita dari semua 

tumor ganas alat kelamin wanita. Bila ingin mengetahui seberapa tinggi angka 

kejadian tumor ganas ini ialah bahwa kanker leher rahim  merupakan 1%  dari  

semua tumor ganas pada wanita dan merupakan 66% dari semua tumor ganas 

pada alat kelamin wanita (Wulandari, 2010: 2). 

2.1.2. Gejala Kanker Serviks  

Menurut penelitin Wulandari, 2010 kanker serviks stadium dini biasanya 

tanpa gejala-gejala. Tetapi jika dilakukan pemeriksaan deteksi dini bisa ditemukan 

adanya lesi prakanker atau disebut dengan sel-sel serviks yang tidak normal.   
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Gejala-gejala kanker ini adalah:  

1. Ada bercak atau pendarahan setelah hubungan seksual 

2. Ada bercak atau pendarahan di luar masa haid 

3. Ada bercak atau pendarahan pada masa menopause  

4. Mengalami masa haid yang lebih berat dan lebih panjang dari biasanya 

5. Keluarnya bau menyengat yang tidak bisa dihilangakan walaupun sudah 

diobati. 

6. Timbul nyeri panggul atau perut bagian bawah bila ada radang panggul 

2.1.3. Etiologi Kanker Serviks 

Hingga saat ini Human Papiloma Virus (HPV) merupakan penyebab  99,7%  

kanker serviks. Virus papilloma ini berukuran kecil,  diameter virus kurang lebih  

55 nm. Terdapat lebih dari 100 tipe HPV,  HPV tipe  16,  18,  31,  33,  35,  45,  

51, 52, 56 dan 58 sering ditemukan pada kanker maupun lesi pra kanker serviks.  

HPV tipe 16 dan 18 merupakan70% penyebab kanker serviks. Sebenarnya  

sebagian besar virus HPV akan menghilang sendiri karena ada sistem  kekebalan 

tubuh alami, tetapi ada sebagian yang tidak menghilang dan menetap. HPV yang 

menetap inilah yang menyebabkan perubahan sel leher rahim menjadi kanker  

serviks. Perjalanan kanker serviks dari infeksi HPV, tahap pra kanker hingga 

menjadi kanker serviks memakan waktu 10-20  tahun.  Pada  tahap  awal  infeksi  

virus akan menyebabkan perubahan sel-sel epitel pada mulut rahim, sel-sel  

menjadi tidak terkendali perkembangannya dan bila berlanjut akan menjadi 

kanker. Pada tahap atau stadium awal (pra kanker) tidak ada gejala yang jelas, 

setelah berkembang menjadi kanker timbul gejala-gejala keputihan yang tidak 
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sembuh walaupun sudah diobati, keputihan yang keruh dan berbau busuk,  

perdarahan setelah berhubungan seks, perdarahan di  luar siklus haid dan lain-lain. 

Pada stadium lanjut dimana sudah terjadi penyebaran ke organ-organ sekitar 

mungkin terdapat keluhan nyeri daerah  panggul,  sulit  buang air kecil,  buang air 

kecil berdarah dan lain-lain (Rina, 2009). 

Kanker serviks diperkirakan disebabkan oleh HPV (Human Papilloma   

Virus), biasanya terjadi pada wanita berumur 31-60 tahun, akan tetapi bukti  

terkini menunjukan bahwa kanker  serviks  juga  telah  menyerang  wanita berusia 

antara 20–30 tahun. Untuk itu meskipun masih menjadi kontroversi, di beberapa  

negara  berkembang  telah  diberikan imunisasi  HPV  kepada  remaja,  di  negara-

negara yang sumber daya kesehatannya rendah, pemberian vaksin secara massal 

belum diberikan, salah satu alasannya karena harganya sangat mahal (Wulandari, 

2010: 1). 

2.1.4. Faktor Resiko Kanker Serviks 

2.1.4.1. Perilaku Seksual 

Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya kanker serviks. Pada berbagai 

penelitian epidemiologi menunjukkan bahwa golongan wanita yang mulai 

melakukan hubungan seksual pada usia < 20 tahun atau mempunyai pasangan 

seksual berganti-ganti lebih berisiko untuk menderita  kanker serviks. 

2.1.4.2. Kebersihan Organ Kewanitaan 

Kebersihan organ kewanitaan dapat mencegah terjadinya kanker serviks. 

Kebersihan kewanitaan dihubungkan dengan pemakaian pembalut yang tidak 

diganti kurang dari 2 kali, hal ini dapat menyebabkan kelembaban berlebih yang 
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memudahkan pertumbuhan jamur atau bakteri termasuk HPV. Frekuensi 

mengganti pembalut saat menstruasi ≤ 2 kali sehari sangat berpengaruh terhadap 

flora vagina. Jumlah darah menstruasi yang keluar kemungkinan tidak terserap 

dengan baik dalam waktu lebih dari 4 jam. Adanya darah yang tidak terserap 

pembalut mengakibatkan permukaan pembalut basah, ditambah lagi aktifitas 

wanita seperti duduk membuat pembalut akan tertekan dan darah yang dalam 

pembalut akan tertekan keluar sehingga organ wanita lembab pada waktu yang 

lama. Kebersihan organ vagina kurang baik meningkatkan risiko kanker serviks 

sebesar 29 kali dibandingkan yang menjaga kebersihan organ vagina (Dewi dkk, 

2013).  

2.1.4.3. Usia 

Umur pertama kali melakukan hubungan seksual. penelitian menunjukkan 

bahwa semakin muda wanita melakukan hubungan seksual maka semakin besar 

kemungkinan mendapat kanker serviks. Kawin pada usia 20 tahun dianggap 

masih terlalu muda (Arifatulul, 2013: 41). 

2.1.4.4. Sosial Ekonomi 

Kanker serviks banyak dijumpai pada golongan sosial ekonomi rendah.  

faktor sosial ekonomi erat kaitannya dengan gizi, imunitas, dan  kebersihan 

perorangan. Pada golongan sosial ekonomi rendah umumnya kuantitas dan 

kualitas makanan kurang. Hal ini mempengaruhi imunitas tubuh (Arifatulul, 2013: 

41). 
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2.1.4.5. Merokok dan AKDR ( Alat Kontrasepsi dalam Rahim )   

Merokok akan  merangsang  terbentuknya sel kanker sedangkan pemakaian  

AKDR akan terpengaruh terhadap serviks yaitu, bermula dari adanya erosi serviks 

yang kemudian menjadi infeksi berupa radang yang terus menerus. Hal ini dapat 

sebagai pencetus terbentuknya kanker serviks (Arifatulul, 2013: 42). 

2.1.4.6. Jumlah Perkawinan  

 Wanita yang sering melakukan hubungan seksual dan berganti-ganti 

pasangan mempunyai faktor resiko yang  sangat  besar terhadap  kanker serviks. 

Orang yang jumlah perkawinanya lebih dari satu maka meningkatkan risiko 

tertulas virus HPV  (Arifatulul, 2013: 42). 

2.1.4.7. Infeksi Virus    

 Human Papiloma Virus (HPV) , terdapat sejumlah bukti yang menunjukkan 

HPV sebagai penyebab neoplasia servikal. Hubungan infeksi HPV serviks dengan 

kondiloma dan atipik koilositotik yang menunjukkan displasia ringan atau sedang. 

Selain itu, infeksi virus herpes simpleks (HSV-2) dan virus papiloma atu virus  

kondiloma akuinata juga diduga sebagai faktor penyebab kanker serviks (Rasjidi, 

2008:8). 

2.1.5. Stadium Kanker Serviks 

Stadium yang dipakai adalah stadium klinik menurut The International 

Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO) (Rasjidi, 2008:16). 

2.1.5.1. Stadium 0 

Stadium ini disebut juga “Carsinoma-in-situ” yang berarti “kanker yang 

berada ditempatnya”, belum menyerang bagian lain. Pada stadium ini,  perubahan 



19 
 

 

 

sel yang tidak wajar hanya ditemukan pada permukaan serviks. Ini termasuk 

kondisi pra kanker yang bisa diobati dengan tingkat kesembuhan mendekati 

100%. Tetapi kalau dibiarkan, pada beberapa wanita pra-kanker ini bisa 

berkembang menjadi kanker setelah beberapa tahun. Carsinoma-in-situ dapat 

ditemukan melalui tes pap smear, dan disembuhkan dengan mengambil daerah 

permukaan serviks yang sel-selnya mengalami perubahan tidak wajar . 

2.1.5.2. Stadium 1 

Stadium 1 berarti bahwa kanker baru berada di leher rahim. Stadium ini 

dibagi menjadi dua yaitu, Stadium 1A dan Stadium 1B. Saat ini, Stadium 1A dan 

1B keduanya juga dibagi menjadi dua bagian lagi yaitu, Stadium 1A1 dan 

Stadium 1A2, Stadium 1B1 dan Stadium 1B2. 

Pada stadium 1A, pertumbuhannya begitu kecil sehingga kanker hanya bisa 

dilihat dengan sebuah mikroskop atau kolposkop. Pada Stadium 1A1, kanker telah 

tunbuh kurang dari 3 mm ke dalam jaringan serviks, dan lebarnya kurang dari 7 

mm. Pada Stadium 1A2, kanker telah tumbuh antar 3 sampai 5 mm ke dalam 

jaringan-jaringan serviks, tetapi lebarnya masih kurang dari 7 mm. 

Pada Stadium 1B, area kanker lebih luas, tetapi kanker masih berada dalam 

jaringan serviks dan biasanya masih belum menyebar. Kanker ini biasanya bisa 

dilihat tanpa menggunakan mikroskop, tetapi tidak selalu demikian. Pada Stadium 

1B1, kanker tidaklebih besar dari 4 cm. Pada Stadium 1B2, kanker lebih besar 

dari 4 cm (ukuran horizontal). 

 

 



20 
 

 

 

2.1.5.3. Stadium 2 

Pada Stadium 2, kanker mulai menyebar keluar dari leher rahim menuju ke 

jaringan-jaringan di sekitarnya. Tetapi kanker masih belum tumbuh ke dalam otot-

otot atau ligamen dinding panggul, atau menuju ke vagina bagian bawah. Stadium 

2 dibagi menjadi, Stadium 2A dan Stadium 2B. 

Pada Stadium 2A kanker telah menyebar ke vagina bagian atas. Stadium 2A 

dibagi lagi menjadi Stadium 2A1 dan Stadium 2A2. Pada Stadium 2A1 kanker 

berukuran 4 cm atau kurang. Pada Stadium 2A2 kanker bukuran lebih dari 4 cm. 

Pada Stadium 2B ada penyebaran ke dalam jaringan di sekitar serviks. 

2.1.5.4. Stadium 3 

Pada Stadium 3, kanker serviks telah menyebar jauh dari serviks menuju ke 

dalam struktur di sekitar daerah panggul. Kanker mungkin telah tumbuh ke dalam 

vagina bagian bawah dan otot-otot serta ligamen yang melapisi dinding panggul, 

dan kemungkinan kanker telang tumbuh memblokir saluran kencing. Stadium ini 

dibagi menjadi Stadium 3A dan Stadium 3B.  

Pada Stadium 3A, kanker telah menyebar ke sepertiga bagian bawah dari 

vagina tetapi masih belum ke dinding panggul. Pada Stadium 3B kanker telah 

tumbuh menuju dinding panggul atau memblokir satu atau kedua saluran 

pembuangan ginjal. 

2.1.5.5. Stadium 4 

Kanker serviks Stadium 4 adalah kanker yang paling parah. Kanker telah 

menyebar ke organ-organ tubuh di luar serviks dan rahim. Stadium ini dibagi 

menjadi 2 yaitu, Stadium 4A dan Stadium 4B. Pada Stadium 4A , kanker telah 
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menyebar ke organ-organ seperti kandung kemih dan dubur. Pada Stadium 4B, 

kanker telah menyebar ke organ-organ tubuh yang sangat jauh, misalnya paru-

paru. 

2.1.6.  Penyebaran Kanker Serviks 

Penyebaran penyakit ini ada tiga macam, yaitu: 

1. Melalui pembuluh limfe (limfogen) menuju ke kelenjar getah bening 

lainnya.  

2. Melalui pembuluh darah (hematogen) 

3. Penyebaran langsung melalui parametrium, korpus uterus, vagina, 

kandung kencing dan rektum 

Penyebaran jauh melalui pembuluh darah dan pembuluh limfe terutama ke 

paru-paru, kelenjar getah bening, mediastinum dan supra klavikuler, tulang dan 

hati. Penyebaran ke paru-paru menimbulkan gejala batuk, batuk darah 

(hemoptisis), dan kadang-kadang nyeri dada, kadang disertai pembesaran kelenjar 

getah bening supraklavikula terutama sebelah kiri (Dalimartha, 1998: 13). 

2.1.7. Skrining Kanker Serviks 

Kanker Serviks merupakan salah satu kanker yang dapat disembuhkan bila 

terdeteksi pada tahap awal. Dengan demikian, deteksi dini kanker serviks sangat 

diperlukan. Menurut Arumaniez (2010) ada beberapa tes yang dapat dilakukan 

untuk pada deteksi dini kanker serviks, yaitu sebagai berikut:  

2.1.7.1. Pemeriksaan dengan Pap Smear 

Pemeriksaan Pap Smear saat ini merupakan suatu keharusan bagi wanita 

sebagai sarana pencegahan dan deteksi dini kanker serviks. Pemeriksaan ini 
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dilaksanakan  oleh  setiap wanita  yang  telah  menikah  sampai  dengan  umur 

kurang lebih 65 tahun bila dalam dua kali pemeriksaan apusan Pap terakhir  

negatif dan tidak pernah mempunyai riwayat hasil pemeriksaan abnormal 

sebelumnya (Lestadi, 2009).  

Pap Test (Pap  Smear) merupakan  pemeriksaan sitologik  epitel  porsio  

dan  endoservik  uteri  untuk penentuan  adanya  perubahan  praganas  maupun  

ganas di  porsio atau serviks uteri. Pap Smear sebagai upaya menghindari kanker  

leher  rahim bagi wanita usia reproduksi, pengertian Pap Test  (Pap  Smear)  yaitu 

suatu  pemeriksaan dengan  cara  mengusap  leher  rahim (scrapping)  untuk  

mendapatkan  sel-sel  leher  rahim  kemudian  diperiksa  sel-selnya,  agar  dapat  

diketahui  terjadinya  perubahan  atau  tidak.  Dari  pengertian  di atas,  dapat  

disimpulkan  bahwa  Pap  Smear  yaitu pemeriksaan  usapan  pada  leher  rahim  

untuk mengetahui adanya perubahan sel-sel yang abnormal yang diperiksa 

dibawah mikroskop (Ayurai, 2009). 

2.1.7.2. Pemeriksaan dengan IVA Tes  

Menurut Amrantara (2009), tes visual dengan menggunakan larutan asam 

cuka (asam asetat 2%) dan larutan iosium lugol pada leher rahim dan melihat 

perubahan warna yang terjadi setelah dilakukan olesan. Tujuan dari IVA tes 

adalah untuk melihat adanya sel yang mengalami displasia sebagai salah satu 

metode skrining kanker leher rahim. 

Pemeriksaan IVA adalah pemeriksaan oleh dokter atau bidan / paramedik 

terhadap leher rahim yang diberi asam asetat 3-5% secara inspekulo dengan  mata 

telanjang. Lesi prakanker jaringan ektoserviks rahim yang diolesi asam asetat 
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(asam cuka) akan berubah warna menjadi putih (acetowhite). Namun bila 

ditemukan lesi makroskopis yang dicurigai kanker, pengolesan asam asetat tidak 

dilakukan dan pasien segera dirujuk ke sarana yang lebih lengkap (Sulistiowati, 

2014:194). 

Pelaksanaan IVA test bisa dilakukan di tempat pelayanan kesehatan yang 

menyelenggarakan pemeriksaan seperti tempat praktek, puskesmas dan rumah 

sakit, dan yang melakukannya yaitu perawat terlatih, bidan, dokter umum, dan 

dokter spesialis obgyn. 

2.1.7.3. Pemeriksaan Kolposkopi 

Kolposkopi merupakan sebuah tes tindak lanjut untuk tes Pap abnormal. 

Serviks dilihat dengan kaca pembesar, yang dikenal sebagai kolposkopi, dan dapat 

mengambil biopsi dari setiap daerah yang tidak terlihat sehat (Rahayu, 2015: 23). 

2.1.7.4. Tes DNA HPV 

Sel serviks dapat diuji untuk kehadiran DNA dari Human papillomaVirus 

(HPV) melalui tes ini. Tes ini dapat mengidentifikasi apakah tipe HPV yang dapat 

menyebabkan kanker serviks yang hadir (Rahayu, 2015: 24). 

Metode yang sekarang ini sering digunakan diantaranya adalah Tes Pap dan 

(IVA). Tes Pap memiliki sensitivitas 51% dan spesifitas 98%, selain itu 

pemeriksaan Pap Smear masih memerlukan penunjang laboratorium sitologi dan 

dokter ahli patologi yang relatif memerlukan waktu dan biaya yang besar. 

Sedangkan IVA memiliki sensitivitas sampai 96% dan spesifitas 97% untuk 

program yang dilaksanakan oleh tenaga medis yang terlatih. Hal ini menunjukkan 

bahwa IVA memiliki sensitivitas yang hampir sama dengan sitologi serviks 
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sehingga dapat menjadi metode skrining yang efektif pada negara berkembang 

seperti Indonesia (Sulistiowati, 2014). 

 

2.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Wanita Usia Subur (WUS) dalam 

Pemeriksaan Kanker Serviks  Metode IVA 

2.2.1. Pengetahuan Wanita Usia Subur (WUS) 

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu dan ini terjadi setelah orang 

melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu. Pengindraan terjadi melalui 

pancaindra manusia, yakni indra penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan 

raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. 

Pengetahuan atau ranah kognitif merupakan domain yang sangat penting dalam 

membentuk tindakan seseorang. Pengetahuan yang tercakup dalam domain 

kognitif mempunyai 6 tingkatan yaitu : 

a. Tahu (know) 

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari 

sebelumnya. Termasuk kedalam pengetahuan tingkat ini adalah mengingat 

kembali (recall) sesuatu yang spesifik dan seluruh bahan yang dipelajari atau 

rangsangan yang telah di terima. Oleh sebab itu, tahu ini merupakan tingkat 

pengetahuan yang paling rendah. Kata kerja untuk mengukur bahwa orang tahu 

tentang apa yang dipelajari antara lain dapat menyebutkan, menguraikan, 

mendefinisikan, menyatakan dan sebagainya.  
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b. Memahami (comprehension) 

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara 

benar tentang objek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan materi tersebut 

secara benar. Orang yang telah paham terhadap objek atau materi harus dapat 

menjelaskan, menyebutkan contoh, menyimpulkan, meramalkan dan sebagainya 

terhadap objek yang dipelajari.  

c. Aplikasi (aplication) 

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang 

telah dipelajari pada situasi dan kondisi real (sebenarnya). Aplikasi disini dapat 

diartikan sebagai aplikasi atau pengguaan hukum-hukum, rumus, metode, prinsip, 

dan sebagainya dalam konteks atau situasi lain. 

d. Analisis (analisys) 

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi aatau suatu 

objek kedalam komponen-kompenen, tetapi masih didalam struktur organisasi dan 

masih ada kaitannya satu sama lain. Kemampuan analisis ini dapat dilihat dari 

penggunaan kata kerja dapat menggambarkan (membuat bagan), membedakan, 

memisahkan, mengelompokkan dan sebagainya. 

e. Sintesis (sintesys) 

Sintesis menunjuk pada suatu kemampuan untuk meletakkan atau 

menghubungkan bagian-bagian didalam suatu bentuk keseluruhan yang baru. 

Dengan kata lain sintesis adalah suatu kemampuan untuk menyususn formulasin 

baru dari formulasin-formulasin yang sudah ada. Misalnya dapat menyusun, 
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merencanakan, meringkaskan, menyesuaikan dan sebagainya terhadap suatu teori 

atau rumusan-rumusan yang telah ada. 

f.  Evaluasi (evaluation) 

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau 

penilaian terhadap suatu materi atau objek. Penilaian-penilaian itu didasarkan 

pada suatu kriteria yang ditentukan sendiri atau menggunakan kriteria-kriteria 

yang telah ada (Notoatmodjo, 2012 : 140). 

Kurangnya pengetahuan tentang kanker serviks dapat mempengaruhi  

perilaku wanita usia subur sehingga gejala-gejala yang dirasakan tidak di 

konsultasikan pada tenaga kesehatan dan mengatasinya. Kurangnya  pengetahuan 

berdasarkan  kebiasaan  yang  telah dilakukan.  Bisa  juga  karena  kebiasaan atau 

sosial budaya yang sulit dihilangkan sehingga meskipun mengerti  tentang  kanker  

serviks beserta gejala-gejala yang terjadi tetap tidak mengubah perilakunya 

menjadi lebih baik. Diartikan bahwa sebagian besar para wanita  usia  subur  

dalam menanggapai perilaku deteksi dini kanker serviks  memiliki perilaku cukup  

atau melakukan suatu hal berdasarkan kebiasaannya dalam mengatasi masalah-

masalah yang mungkin terjadi atau dialaminya. Diharapkan  perilaku  ini dapat  

menjadi baik dengan adanya pendekatan-pendekatan dengan wanita usia subur 

agar berusaha mengubah kebiasaan buruk menjadi baik dengan memberikan  

pengetahuan cukup tentang pentingnya deteksi dini kanker serviks  melalui  tanya  

jawab saat mereka datang  untuk  berobat ke tempat  pelayanan  kesehatan  baik di 

Posyandu ataupun Puskesmas sehingga perilaku yang kurang dapat ditinggalkan 

dan perilaku baik  yang sudah  ada ditingkatkan  menjadi  lebih baik. 
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2.2.2. Sikap 

Sikap merujuk pada evaluasi individu terhadap berbagai aspek dunia sosial, 

serta bagaimana evaluasi tersebut memunculkan rasa suka atau tidak suka 

individu terhadap isu, ide, orang lain, kelompok sosial dan objek. Sikap pada 

awalnya diartikan sebagai suatu syarat untuk munculnya suatu tindakan. 

Fenomena sikap adalah mekanisme mental yang mengevalusi, membentuk 

pandangan, mewarnai perasaan, dan akan menentukan kecenderungan perilaku 

kita terhadap manusia atau sesuatu yang kita hadapi, bahkan terhadap diri kita 

sendiri. Pandangan dan perasaan kita terpengaruh oleh ingatan masalalu, oleh apa 

yang kita ketahui dan kesan kita terhadap apa yang sedang kita hadapi saat ini 

(Priyoto, 2014:32).  

2.2.3. Pendidikan Wanita Usia Subur (WUS) 

Pendidikan adalah proses perkembangan kecakapan seseorang dalam bentuk 

sikap dan perilaku yang berlaku dalam masyarakatnya. Proses sosial dimana 

seseorang dipengaruhi oleh sesuatu lingkungan yang terpimpin (khususnya di 

sekolah) sehingga dia dapat mencapai kecakapan sosial dan mengembangkan 

kepribadiannya (Good, Carter V, 1977). 

Semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin mudah menerima informasi 

sehingga semakin banyak pula menerima pengetahuan yang dimilikinya, dan jika 

tingkat pendidikan rendah, maka menghambat perkembangan perilaku seseorang 

terhadap penerimaan informasi, dan nilai-nilai yang baru diperkenalkan. Menurut 

Purba Evi M, dalam penelitiannya tahun 2011 bahwa ibu atau wanita usia subur 
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yang mempunyai pendidikan tinggi lebih banyak yang melakukan pemeriksaan 

deteksi dini kanker serviks yaitu sebanyak 65,3%. 

2.2.4. Umur  

Umur individu terhitung mulai saat dilahirkan sampai berulang tahun. 

Semakin cukup umur, tingkat kematangan dan kekuatan seseorang akan lebih 

matang dalam berfikir dan bekerja. Kanker leher rahim dapat terjadi pada usia 

mulai 18 tahun (Huclok, 1998). Penelitian menunjukkan bahwa semakin muda 

wanita melakukan hubungan seksual maka semakin besar kemungkinan mendapat 

kanker servik. Menikah pada usia 20 tahun dianggap masih terlalu muda 

(Arifatulul, 2013: 41). 

2.2.5. Dukungan Suami 

Dalam penelitian Yuliawati, 2012 mengatakan bahwa sebelum seseorang 

individu mencari pelayanan kesehatan yang profesional, ia biasanya mencari 

nasihat dari keluarga dan teman-temannya. Selanjutnya Friendman (1968) 

mengatakan tentang peran keluarga sebagai kelompok kecil yang terdiri individu-

individu yang mempunyai hubungan satu sama lain, saling tergantung merupakan 

sebuah lingkungan sosial dimana secara efektif keluarga memberi perasaan aman, 

secara ekonomi keluarga berfungsi untuk mengadakan sumber-sumber ekonomi 

yang memadai untuk menunjang proses perawatan, secara sosial keluarga 

menumbuhkan rasa percaya diri, memberi umpan balik, membantu memecahkan 

masalah, sehingga tampak bahwa peran dari keluarga sangat penting untuk setiap 

aspek perawatan kesehatan. 
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2.2.6. Dukungan Petugas Kesehatan  

Menurut WHO (1984) apabila seseorang itu penting untuknya, maka apa 

yang ia katakan atau perbuatannya cenderung untuk dicontoh. Orang-orang yang 

dianggap penting ini sering disebut kelompok referensi (reference group) antara 

lain; guru, alim ulama, kepala adat (suku), kepala desa dan sebagainya. 

Petugas kesehatan (Bidan di Desa) sebagai salah satu orang yang 

berpengaruh dan dianggap penting oleh masyarakat sangat berperan dalam 

terjadinya perilaku kesehatan pada masyarakat. Peran petugas kesehatan disini 

adalah memberikan pengetahuan tentang kanker serviks dan pentingnya deteksi 

dini, serta memberikan motivasi kepada wanita yang sudah menikah untuk 

melakukan deteksi dini kanker serviks. Faktor dari tenaga kesehatan itu sebagai 

pendorong atau penguat dari individu untuk berperilaku. Hal ini dikarenakan 

petugas tersebut ahli dibidangnya sehingga dijadikan tempat untuk bertanya dan 

pemberi input atau masukan untuk pemanfaatan pelayanan kesehatan. 

2.2.7. Akses  Informasi / Media Massa 

Semakin banyak informasi yang masuk semakin banyak pula pengetahuan 

yang didapat tentang kesehatan. Hal ini sejalan dengan pernyataan Notoatmodjo 

(2003) yang menyatakan bahwa pengetahuan dapat diperoleh dari pengalaman  

yang berasal dari berbagai sumber informasi sehingga dapat membentuk suatu 

keyakinan bagi seseorang. Salah satu faktor yang mempengaruhi pengetahuan 

seseorang adaah informasi atau penyuluhan dari orang-orang yang berkompeten 

seperti bidan, kader dan tenaga kesehatan lainya. 
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Menurut Notoatmojo (2003) sumber informasi yang diterima oleh panca 

indera untuk kemudian diterima oleh otak dan disusun secara sistematis karena 

pengetahuan merupakan hasil tahu dan ini terjadi setelah orang melakukan 

penginderaan terhadap suatu objek tertentu, penginderaan terjadi melalui panca 

indera yakni indera pencium, indera peraba. 

2.2.8. Akses Menuju ke Pelayanan Kesehatan 

Pelayanan kesehatan yang tersedia di masyarakat harus bersifat 

berkesinambungan. Artinya semua jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan 

oleh masyarakat tidak sulit ditemukan, serta keberadaannya dalam masyarakat 

adalah pada setiap saat yang dibutuhkan, untuk berperilaku sehat, masyarakat 

memerlukan sarana dan prasarana pendukung. Keterjangkauan untuk mencapai 

tempat layanan kesehatan tersebut, sangat mendukung seseorang untuk 

melakukan tindakan (Azrul Azwar, 1996:38). 

2.2.9. Keterjangkauan Biaya 

Biaya pengobatan adalah banyaknya uang yang dikeluarkan seseorang 

untuk melakukan pengobatan penyakit yang dideritanya. Kemampuan masing-

masing orang untuk mengeluarkan biaya pengobatan berbeda, dipengaruhi oleh 

kemampuan ekonomi keluarga. Apabila kemampuan ekonomi keluarga cukup,  

ada kemungkinan seseorang dapat mengeluarkan biaya untuk pengobatan  

penyakitnya. Keluarga dengan kemapuan ekonomi kurang, kecil kemungkinan  

mampu menyisihkan uang untuk biaya pemeriksaan. Mahalnya biaya pemeriksaan 

IVA juga mempengaruhi seseorang untuk melakukan pemeriksaan. Biaya 

pemeriksaan yang terjangkau oleh semua kalangan ekonomi masyarakat 
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memungkinkan seseorang untuk melakukan pemeriksaan. Persepsi seseorang 

terhadap biaya  pengobatan mempengaruhi keikutsertaan dalam melaksanakan 

pemeriksaan IVA secara rutin. 

2.2.10. Dukungan Teman 

Pola pembentukan perilaku manusia berawal dari terbentuknya pikiran yang 

kemudian dikirim ke otak untuk diproses sebelumnya kemudian direpresentasikan 

menjadi sebuah tindakan dan perilaku. Perilaku yang terus menerus ini berubah 

menjadi kebiasaan berlanjut menjadi pembentukan karakter dan sistem keyakinan 

manusia. Karakter terbentuknya pikiran dan menguatkan sebuah informasi 

menjadi system keyakinan dalam pikiran seseorang adalah apa yang dilihat, 

didengar dan dirasakan. 

Friedman (1998) mengatakan bahwa sebelum seseorang mencari pelayanan  

kesehatan, biasanya mencari nasihat dari keluarga atau teman. Teman adalah 

orang yang dikenal WUS dan memiliki hubungan baik dengan orang itu yang ikut 

memberikan informasi tentang deteksi dini kanker serviks dengan metode IVA. 

Peran keluarga/ teman sangat penting dalam aspek perawatan kesehatan yang  

terdiri dari hubungan yang erat satu dengan yang lain, saling ketergantungan 

sebagai bagian dari lingkungan sosial, memberi perasaan aman, secara sosial 

menumbuhkan  

Teman adalah orang yang kita kenal dan memiliki hubungan baik dengan 

orang itu. Teman dapat menjadi sumber informasi yang berpengaruh dalam 

memberikan informasi kepada wanita. Wanita sebagai makhluk social sangat 

membutuhkan orang lain/teman dalam interaksi sesamanya, apalagi  dalam hal 
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pemeriksaan IVA, wanita  merasa mempunyai kesamaan yang erat, mempunyai 

rasa empati antar sesama wanita sehingga informasi yang diberikan lebih 

dipercaya. Dalam hal ini informasi dari teman hendaknya dapat memberi 

pengetahuan yang benar tentang deteksi ini kanker serviks, sehingga dapat 

meningkatkan tindakan mereka dalam mencegah penyakit kanker serviks tersebut 

(Sofiana,2014). 

2.3. Teori Perilaku Lawrance Green 

Teori Green mencoba menganalisis perilaku manusia dari tingkat kesehatan. 

Kesehatan seseorang atau masyarakat dipengaruhi oleh dua faktor pokok, yakni 

faktor perilaku dan faktor dari luar perilaku. Perilaku seseorang atau masyarakat 

tentang kesehatan ditentukan oleh pengetahuan, sikap, kepercayaan, tradisi, dan 

sebagian dari orang atau masyarakat yang bersangkutan. Disamping itu, 

ketersediaan fasilitas, sikap, dan perilaku petugas terhadap kesehatan juga akan 

mendukung dan memperkuat terbentuknya perilaku (Notoatmodjo, 2012 : 194). 

 Ada tiga kelas faktor yang mempunyai potensi dalam mempengaruhi 

perilaku kesehatan seseorang, yaitu: 

2.3.1. Faktor Predisposisi (Predisposing factor) 

Faktor predisposisi merupakan faktor yang mempermudah dan mendasari 

untuk terjadinya perilaku tertentu, yang termasuk dalam kelompok faktor 

predisposisi adalah pengetahuan, sikap, nilai-nilai dan budaya, kepercayaan 

tentang dan terhadap perilaku tertentu, serta beberapa karakteristik individu 

seperti umur, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan. Faktor predisposisi 

(Predisposing factor) terwujud dalam:  
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2.3.1.1. Pengetahuan 

Pengetahuan adalah hasil dari tahu yang terjadi melalui proses sensor 

khususnya mata dan telinga terhadap obyek tertentu. Pengetahuan merupakan 

domain yang sangat penting untuk terbentuknya perilaku terbuka (over behaviour) 

(Fitriani. 2012 : 129). 

2.3.1.2. Sikap 

Sikap adalah respon tertutup seseorang terhadap suatu stimulus atau obyek, 

baik yang bersifat intern maupun ekstern sehingga manifestasinya tidak dapat 

langsung dilihat, tetapi hanya dapat ditafsirkan terlebih dahulu dari perilaku yang 

tertutup tersebut. Sikap secara realitas menunjukkan adanya kesesuaian respon 

terhadap stimulus tertentu (Fitriani. 2012 : 131). 

2.3.1.3. Nilai-nilai 

Nilai-nilai atau norma yang berlaku akan membentuk perilaku yang sesuai 

dengan nilai-nilai atau norma yang lebih melekat pada diri seseorang. 

2.3.1.4. Kepercayaan  

Seseorang yang mempunyai atau meyakini suatu kepercayaan tertentu akan 

mempengaruhi perilakunya dalam menghadapi suatu penyakit yang akan 

berpengaruh terhadap kesehatannya. 

2.3.1.5. Persepsi 

Persepsi merupakan proses yang menyatu dalam diri individu terhadap 

stimulus yang diterimanya. Persepsi merupakan proses pengorganisasian, 

penginterpretasian terhadap rangsang yang diterima oleh organisme atau individu 

sehingga merupakan sesuatu yang berarti dan merupakan respon yang menyeluruh 
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dalam diri individu, oleh karena itu dalam penginderaan akan menghubungkan 

dengan stimulus, sedangkan dalam persepsi orang akan mengaitkan dengan objek. 

2.3.2. Faktor Pemungkin (Enabling factor) 

Faktor pendukung merupakan faktor pemungkin. Faktor ini bisa sekaligus 

menjadi penghambat atau mempermudah niat suatu perubahan perilaku dan 

perubahan lingkungan yang baik. Faktor pemungkin juga merupakan faktor yang 

memungkinkan untuk terjadinya perilaku tertentu, yang termasuk dalam 

kelompok faktor pemungkin meliputi ketersediaan pelayanan kesehatan, serta 

ketercapaian pelayanan kesehatan baik dari segi jarak maupun segi biaya dan 

sosial. Faktor pemungkin mencakup berbagai ketrampilan dan sumber daya yang 

ada untuk melakukan perilaku kesehatan. Faktor pendukung (enabling factor) 

mencakup ketersediaan sarana dan prasarana serta fasilitas. Sarana dan fasilitas ini 

hakekatnya mendukung atau memungkinkan terwujudnya suatu perilaku, 

sehingga disebut sebagai faktor pendukung atau faktor pemungkin (Notoatmodjo, 

2005). 

2.3.3. Faktor Penguat (Reinforching factor) 

Faktor penguat merupakan faktor-faktor yang memperkuat atau justru 

memperlunak untuk terjadinya perilaku tertentu. Sumber penguat bergantung dari 

jenis program. Penguat bisa positif maupun negatif bergantung pada sikap dan 

perilaku orang lain yang berkaitan dan sebagian diantaranya lebih kuat dari pada 

yang lain dalam mempengaruhi perilaku. Dalam hal ini yang termasuk dalam 

faktor penguat meliputi pendapat, dukungan, kritik baik dari keluarga, teman, 

lingkungan bahkan dari petugas kesehatan itu sendiri. Faktor-faktor pendorong 
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merupakan penguat terhadap timbulnya sikap dan niat untuk melakukan sesuatu 

atau berperilaku. Suatu pujian, sanjungan dan penilaian yang baik akan 

memberikan memotivasi, sebaliknya hukuman dan pandangan negatif sesorang 

akan menjadi hambatan proses terbentuknya perilaku (Notoatmodjo, 2005). 
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2.4. Kerangka Teori 

Adapun aplikasi kerangka teori Lawrance Green, sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Teori 

Sumber : Teori Lawrance Green (Priyoto, 2014: 4)

Faktor predisposisi:  

1. Pengetahuan  

2. Sikap  

3. Keyakinan 

4. Nilai-nilai 

5. Persepsi 

6. Umur 

7. Pekerjaan 

8. Pendidikan 

9. Sosial ekonomi 
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keluarga 

2. Dukungan petugas 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
3.1.  Kerangka Konsep 

Kerangka konsep penelitian pada hakikatnya adalah suatu uraian dan 

visualisasi konsep-konsep serta variabel-variabel yang akan diukur atau diteliti 

(Notoatmodjo, 2010:22).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : *Dikendalikan 

Gambar 3.1 Kerangka Konsep 
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3.2.  VARIABEL PENELITIAN 

3.2.1. Variabel Bebas 

Variabel bebas pada penelitian ini adalah : 

1. Pengetahuan wanita usia subur 

2. Sikap wanita usia subur 

3. Pendidikan wanita usia subur 

4. Dukungan suami atau keluarga 

5. Dukungan petugas kesehatan  

6. Akses informasi atau media massa 

7. Akses menuju ke pelayanan kesehatan 

8. Keterjangkauan biaya 

9. Dukungan teman 

3.2.2. Variabel Terikat  

Variabel terikat pada penelitian ini adalah perilaku WUS dalam 

melaksanakan pemeriksaan kanker serviks dengan metode IVA. 

3.2.3. Variabel Perancu 

Variabel perancu dalam penelitian ini adalah status ekonomi. Variabel 

perancu ini dikendalikan dengan cara Retriksi, yaitu dengan mempersempit 

kemungkinan calon subyek untuk terpilih ke dalam sampel penelitian. Tujuan 

pembatasan pemilihan subyek ini adalah untuk mengontrol kerancuan. Dengan 

menggunakan metode retriksi maka sampel yang dipilih dalam penelitian ini 

adalah wanita usia subur yang dalam keluarganya memiliki penghasilan kurang 
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dari atau sama dengan rata-rata upah minimum kerja di Kota Semarang, yaitu Rp. 

1.800.000,00 

3.3. Hipotesis Penelitian 

1. Ada pengaruh antara pengetahuan dengan perilaku wanita usia subur 

dalam pemeriksaan kanker serviks metode Inspeksi Visual Asam Asetat 

(IVA). 

2. Ada pengaruh antara sikap dengan perilaku wanita usia subur dalam 

pemeriksaan kanker serviks metode Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA). 

3. Ada pengaruh antara pendidikan dengan perilaku wanita usia subur dalam 

pemeriksaan kanker serviks metode Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA). 

4.  Ada pengaruh antara dukungan suami dengan perilaku wanita usia subur 

dalam pemeriksaan kanker serviks metode Inspeksi Visual Asam Asetat 

(IVA). 

5. Ada pengaruh antara dukungan petugas kesehatan dengan perilaku wanita 

usia subur dalam pemeriksaan kanker serviks metode Inspeksi Visual 

Asam Asetat (IVA). 

6. Ada pengaruh antara akses informasi yang didapatkan dengan perilaku 

wanita usia subur dalam pemeriksaan kanker serviks metode Inspeksi 

Visual Asam Asetat (IVA). 

7. Ada pengaruh antara akses menuju ke pelayanan pemeriksaan IVA dengan 

perilaku wanita usia subur dalam pemeriksaan kanker serviks metode 

Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) oleh WUS. 
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8. Ada pengaruh antara keterjangkauan biaya dengan perilaku wanita usia 

subur dalam pemeriksaan kanker serviks metode Inspeksi Visual Asam 

Asetat (IVA) oleh WUS. 

9. Ada pengaruh antara dukungan teman dengan perilaku wanita usia subur 

dalam pemeriksaan kanker serviks metode Inspeksi Visual Asam Asetat 

(IVA) oleh WUS 

3.4. Definisi Operasional dan Skala Pengukuran Variabel 

Definisi operasional adalah definisi berdasarkan karakteristik yang diamati 

dari sesuatu yang didefinisikan tersebut. Karakteristik yang diamati (diukur) itulah 

yang merupakan kunci definisi operasional (Nursalam, 2003:106). Adapun 

definisi operasional masing-masing variabel yang diteliti adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1. Definisi Operasional dan Skala Pengukuran Variabel 

No Variabel Definisi  Alat Ukur Kategori Skala 

1 Variabel terikat: 

Perilaku WUS 

dalam 

pemeriksaan 

kanker serviks 

metode IVA 

Bentuk tindakan 

yang dilakukan 

WUS berupa 

pemeriksaan 

kanker serviks 

metode IVA 

Kuesioner 1. Tidak Periksa: 

jika WUS tidak 

melakukan 

pemeriksaan 

kanker serviks 

metode IVA 

2. Periksa: jika 

WUS 

melakukan 

pemeriksaan 

kanker serviks 

metode IVA 

(Depkes RI, 

2007). 

Ordinal 

2 Variabel Bebas: 

Pengetahuan  

Pemahaman atau 

segala sesuatu 

tentang deteksi 

dini kanker 

serviks dengan 

metode IVA baik 

definisi, gejala, 

faktor resiko, 

Kuesioner  

 

1. Buruk: Jika ≤ 

60% Jawaban 

benar   

2. Baik: Jika > 

60% Jawaban 

Benar 

 (Yayuk Farida, 

2004:118).    

Ordinal 
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penyebab, jenis 

pemeriksaan, cara 

pencegahan, 

manfaat 

pemeriksaan, 

kapan dilakukan, 

tempat pelayanan 

yang dikunjungi 

oleh WUS dll. 

 

3 Variabel Bebas: 

Sikap 

Pernyataan diri 

WUS dari hasil 

proses berpikir 

berupa: Sangat 

Tidak Setuju 

(STS), Tidak 

Setuju (TS), 

Setuju (S), dan 

Sangat Setuju 

(SS) terhadap 

tindakan deteksi 

dini kanker 

serviks dengan 

metode IVA 

(Sarini. 2012). 

Kuesioner  

 

Berdasarkan uji 

normalitas, 

diketahui bahwa 

sebaran data 

terdistribusi 

normal sehingga 

kategorinya 

dibedakan 

menjadi: 

1. Kurang  

Mendukung 

tindakan IVA: 

bila total skor ≥ 

mean (21) 

2. Mendukung 

tindakan IVA: 

bila total skor 

< mean (21) 

(Azwar, 2012: 149) 

Ordinal 

4 Variabel Bebas: 

Pendidikan 

Pencapaian 

pendidikan formal 

yang ditamatan 

oleh Wanita Usia 

Subur (WUS) 

Kuesioner 1. Rendah (Jika 

pendidikan WUS 

SD, SMP) 

2. Tinggi (jika 

pendidikan 

WUS SMA, 

Akademik/PT) 

 (Priyoto, 2014). 

Ordinal 

5 Variabel Bebas: 

Dukungan Suami 

Dorongan moril 

maupun materiil 

yang bersifat 

positif dari suami 

sehingga WUS 

mau 

melaksanakan 

pemeriksaan 

kanker serviks 

dengan metode 

IVA 

Kuesioner 1. Kurang : Jika 

tidak 

mengijinkan, 

memberi biaya, 

mengantar/menja

ga anak  atau 

hanya salah satu 

diantaranya 

2. Mendukung: 

Jika 

mengijinkan, 

memberi biaya, 

Ordinal 
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atau mengantar 

atau menjaga 

anak (Yuliwati, 

2012).  

6 Variabel Bebas: 

Dukungan 

Petugas 

Kesehatan 

Dorongan, 

informasi, 

maupun sifat 

terbuka dan 

positif yang 

diberikan oleh 

petugas kesehatan 

kepada WUS 

untuk melakukan 

pemeriksaan 

kanker serviks 

dengan IVA 

Kuesioner 1. Kurang : Jika 

tidak pernah 

memberikan 

penyuluhan, 

tidak mengajak 

atau menjemput 

WUS untuk 

melakukan 

pemeriksaan 

kanker serviks 

dengan IVA 

atau hanya salah 

satu 

diantaranya. 

2. Mendukung: 

Jika 

memberikan 

penyuluhan, 

mengajak atau 

mau menjemput 

WUS untuk 

melakukan 

pemeriksaan 

kanker serviks 

dengan IVA 

(Yuliwati, 

2012). 

Ordinal 

7 Variabel Bebas: 

Akses informasi 

mengenai 

pemerksaan 

kanker serviks 

Adanya informasi 

tentang 

pemeriksaan 

kanker serviks 

dengan metode 

IVA yang pernah 

diterima oleh 

WUS 

Kuesioner 1. Kurang baik: 

Jika tidak pernah 

menerima 

informasi, atau 

pernah tapi    

kali dalam 1 

tahun 

2. Baik: Jika pernah 

menerima 

informasi baik 

dari petugas 

kesehatan, kader, 

TV, radio, 

leaflet, poster dll. 

(Priyoto, 2014). 

 

Ordinal 

8 Variabel Bebas: 

Akses dari  

tempat tinggal 

Akses meliputi 

jarak yang 

ditempuh oleh 

Kuesioner 1. Jauh: jarak >3km, 

jika ditempuh 

dengan sepeda 

Ordinal 
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menuju ke 

pelayanan 

pemeriksaan IVA 

WUS dari rumah 

ke tempat 

pelayanan 

kesehatan, alat 

transportasi yang 

digunakan dan 

biaya yang 

dikeluarkan untuk 

menuju  ke 

pelayanan 

pemeriksaan 

kanker serviks 

dengan metode 

IVA. 

motor/mobil 

waktu tempuh > 

15 menit, jika 

ditempuh dengan 

sepeda > 20 

menit, dan jika 

ditempuh dengan 

jalan kaki waktu 

tempuh  > 30 

menit 

2. Dekat: jika jarak 

≤ 3km, jika 

ditempuh dengan 

motor/mobil 

waktu tempuh ≤ 

15 menit, jika 

ditempuh dengan 

sepeda ≤ 20 

menit, dan jika 

ditempuh dengan 

jalan kaki waktu 

tempuh ≤ 30 

menit (Purba, 

2011). 

9 Variabel Bebas: 

Keterjangkauan 

biaya 

pemeriksaan 

Kanker serviks 

Kesanggupan  

WUS untuk 

membayar 

pemeriksaan IVA 

Kuesioner 1. Tidak Mampu: 

Jika tidak 

mampu 

membayar 

pemeriksaan 

IVA , tidak 

memiliki 

Jamkesmas atau 

askes 

2. Mampu: Jika 

mampu 

membayar 

pemeriksaan 

IVA dan 

memiliki 

Jamkesmas atau 

askes (Purba, 

2011). 

Ordinal 

10 Variabel Bebas: 

Dukungan Teman 

Dorongan, 

informasi, 

maupun ajakan 

kepada WUS 

untuk melakukan 

pemeriksaan 

kanker serviks 

Kuesioner 1. Kurang : Jika 

tidak pernah 

ketiganya atau 

hanya salah satu 

diantaranya. 

2. Mendukung: 

Jika 

memberikan 

Ordinal 
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dengan IVA dorongan, 

informasi, dan 

mengajak atau 

mau menjemput 

WUS untuk 

melakukan 

pemeriksaan 

kanker serviks 

dengan IVA 

(Priyoto, 2014). 

3.5. Jenis dan Rancangan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis 

penelitian kuantitatif dengan metode survei yang menggunakan pendekatan cross 

sectional yaitu jenis penelitian yang pengukuran variabel-variabelnya dilakukan 

hanya satu kali, pada satu saat yang bersamaan (Sastroasmoro, 2011). 

3.6. Populasi dan Sampel Penelitian 

3.6.1. Populasi Penelitian 

Populasi target adalah semua Wanita Usia Subur (WUS) Usia 15-35 tahun 

yang berada di wilayah kerja Puskesmas Bangetayu Kota Semarang sebanyak 

6.028 orang. Populasi studi adalah jumlah WUS yang sudah menikah dan 

berumur 15-35 tahun yaitu sebanyak 3.400 orang, setelah dikriteriakan 

berdasarkan kriteria inklusi didapatkan populasi sebanyak 562 responden. 

3.6.2.  Sampel Penelitian 

Sampel penelitian ini adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti yang 

memenuhi kriteria. Teknik sampling yang digunakan adalah Purposive Sampling 

dimana pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan sehingga dalam 

pengambilan sampel keterwakilannya ditentukan oleh peneliti berdasarkan 

pertimbangan orang-orang yang telah berpengalaman. Setelah dilakukan 
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purposive sampling maka selanjutnya teknik pengambilan sampel menggunakan 

simple random sampling yaitu pemilihan sampel dengan acak. Adapun responden 

yang dapat dijadikan sampel adalah jika responden tersebut  memenuhi kriteria 

inklusi dan eksklusi sebagai berikut : 

3.6.2.1. Kriteria Inklusi 

1. Wanita Usia Subur (WUS) usia 15-35 tahun dan bertempat di wilayah 

kerja puskesmas Bangetayu Kota Semarang. 

2. Wanita Usia Subur (WUS) usia 15-35 tahun yang sudah menikah dan 

bersedia menjadi responden. 

3. Wanita Usia Subur (WUS) yang memiliki penghasilan ≤ Rp.1.800.00,00 

3.6.2.2. Kriteria Eksklusi 

1. Wanita Usia Subur (WUS) yang didiagnosa kanker serviks. 

2. WanitaUsia Subur (WUS) usia 15-35 tahun yang sudah menikah dan tidak 

bersedia untuk menjadi responden. 

3. Wanita Usia Subur (WUS) yang memiliki penghasilan ≥ Rp.1.800.00,00 

Penentuan besar sampel minimal dalam penelitian ini dihitung dengan 

rumus (Lemeshow, Stanley. 1997): 

n=
     

 

 
  √           √            

        
 

Keterangan : 

n   : besar sampel 

Z1-α/2 : 1,96 (jika α : 5%) 

Z1-β  : 0,842 (jika β : 5%)   
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p1  : Proporsi paparan pada kelompok terpapar (a/a+b) 

p2  : Proporsi paparan pada kelompok tidak terpapar (c/c+d) 

Besar sampel minimalnya adalah: 

P1=a/a+b=0,5; Q1=1-0,5=0,5 

P2=c/c+d=0,37; Q2=1-0,37=0,63 

P=P1+P2/2=0,5+0,63/2=0,815; Q=1-0,815=0,185 

n = 
     

 

 
  √           √            

        
 

n=  
       √                    √                        

           
 

n= 
                  

      
 

n= 
     

      
 

n= 163,29= 163 Sampel 

 

3.7. Sumber Data 

 Data yang digunakan dalam analisa dan untuk menarik kesimpulan dalam 

penelitian ini adalah: 

3.7.1.  Data Primer 

Data yang diambil langsung dari lapangan dengan melakukan wawancara 

langsung kepada responden dengan menggunakan kuesioner sebagai alat bantu 

pengumpulan data. 
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3.7.2. Data Sekunder 

 Data sekunder adalah data yang didapat secara tidak langsung dari suatu 

institusi atau instansi, majalah ilmiah atau hasil penelitian orang lain. Dalam hal 

ini data sekunder diperoleh melalui studi pustaka, internet dan wawancara 

langsung dengan petugas puskesmas Bangetayu Kota Semarang. 

3.8. Instrumen Penelitian dan Teknik Pengambilan Data 

Instrumen penelitian atau alat yang digunakan untuk mengumpulkan data 

dalam penelitian ini adalah kuesioner. Peneliti menggunakan instrumen yang 

berisi sejumlah pertanyan yang jawabannya telah disediakan oleh peneliti. 

Kuesioner penelitian ini meliputi beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan 

karakteristik responden, tingkat pengetahuan, pendidikan responden, dukungan 

suami dan dukungan keluarga, sosial ekonomi, akses informasi, keterjangkauan 

jarak dan ketrjangkauan biaya. Sebelum digunakan sebagai instrumen penelitian, 

terlebih dahulu dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas terhadap kuesioner 

yang telah disusun.  

3.8.1. Uji validitas 

Validitas adalah suatu indeks yang menunjukkan alat ukur itu benar 

mengukur apa yang diukur. Validitas instrumen membahas ketelitian atau 

ketepatan (akurasi) peneliti dalam mengamati, mengukur, menginterpretasi dan 

mengolah informasi dari subjek penelitian. 

Uji validitas instrumen ini dilaksanakan di Puskesmas Halmahera. Karena 

puskesmas Halmahera memiliki angka pemeriksaan IVA terendah setelah 

puskesmas Bangetayu. Selain itu, menurut penuturan salah satu petugas di 
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Puskesmas Bangetayu, puskesmas Halmahera ini memiliki karakteristik tempat 

dan karakteristik WUS yang hampir sama yaitu dilihat dari segi pendidikan WUS 

yang sebagian besar berpendidikan  SMP dan SMA. Selain itu, secara demografi 

Wilayah Kerja Puskesmas Halmahera dan Puskesmas Bangetayu memiliki 

karakteristik tempat yang hampir sama yaitu terletak di kawasan industri. Jumlah 

responden dalam pengujian instrumen ini adalah sebanyak 30 sampel. 

Untuk menguji validitas dilakukan uji coba instrumen kemudian dihitung 

dengan rumus korelasi pearson product moment, sebagai berikut : apabila r hitung 

lebih besar dari r tabel maka item pertanyaan tersebut valid. Begitu pula 

sebaliknya apabila r hitung lebih kecil dari r tabel maka item pertanyaan tersebut 

tidak valid.  

Berdasarkan hasil uji validitas dan reliabilitas, dari 15 pertanyaan variabel 

pengetahuan didapatkan hasil r hitung > r tabel (0,361), sehingga semua 

pertanyaan dinyatakan valid, dan dari 8 pertanyaan variabel sikap terdapat satu 

pertanyaan yang dinyatakan tidak valid, sehingga terdapat 7 pertanyaan yang 

dinyatakan valid. Dari 7 pertanyaan variabel akses menuju pelayanan kesehatan 

terdapat 4 pertanyaan yang dinyatakan valid, dari 7 pertanyaan pada variabel 

keterjangkauan biaya terdapat 5 pertanyaan yang dinyatakan valid, pada 

pertanyaan variabel akses informasi dari 7 pertanyaan dinyatakan valid semua. 

Dari 5 pertanyaan pada variabel dukungan suami semua pertanyaan dinyatakan 

valid, pada variabel dukungan petugas kesehatan dari 5 pertanyaan dinyatakan 

valid semua, dan pada variabel dukungan teman dari 4 pertanyaan dinyatakan 

valid semua. 
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3.8.2. Uji reliabilitas 

Menurut Arikunto realibilitas adalah berhubungan dengan masalah 

ketetapan hasil tes. Atau seandainya haislnya berubah-ubah, perubhan yang terjadi 

dapat dikatakan tidak berarti (Arikunto, 2013: 100).  

Berdasarkan uji reliabilitas diperoleh hasil bahwa nilai Cronbach’s Alpha > 

r tabel, yaitu > 0.361, artinya instrumen tersebut reliabel dan dapat digunakan 

sebagai alat pengukuran dalam rangka pengumpulan data. 

3.9. Prosedur Penelitian 

3.9.1. Tahap Pra Penelitian 

Tahap pra penelitian adalah kegiatan yang dilakukan sebelum penelitian itu 

sendiri dilakukan. Kegiatan pra penelitian dalam penelitian ini adalah: 

1. Koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini tentang 

tujuan dan prosedur penelitian. 

2. Melakukan survey pendahuluan dilokasi tempat penelitian. 

3. Menentukan sampel penelitian. 

4. Mempersiapkan perlengkapan lainnya. 

3.9.2. Tahap Penelitian 

Tahap penelitian adalah kegiatan yang dilakukan pada saat penelitian 

tersebut berlangsung. Kegiatan tersebut diantaranya adalah: 

1. Pemberian instrumen pada narasumber yang memenuhi kriteria penelitian. 

2. Dokumentasi kegiatan selama penelitian. 
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3.9.3. Tahap Pasca Penelitian 

Tahap pasca penelitian merupakan langkah yang dilakukan pada saat 

penelitian telah selesai dilakukan. Langkah ini meliputi: 

1. Pencatatan hasil penelitian. 

2. Analisis data. 

3. Penarikan kesimpulan. 

3.10. Teknik Analisis Data 

 Pengolahan data dilakukan menggunakan komputer melalui suatu proses 

dengan tahapan sebagai berikut : 

3.10.1. Editing 

 Editing adalah memeriksa data yang telah dikumpulkan baik berupa daftar 

pertanyaan, kartu atau buku register. Hal yang dilakukan dalam kegiatan editing 

adalah: 

1) Penjumlahan 

Penjumlahan adalah menghitung banyaknya lembar daftar pertanyaan yang 

telah diisi untuk mengetahui apakah sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan. 

Bila terdapat kekurangan maka dapat segera dicari sebabnya lalu diatasi. 

Sebaliknya, bila terdapat jumlah berlebih yang mungkin terjadi karena pencatatan 

ganda atau pencatatan subjek studi yang tidak termasuk dalam sampel maka dapat 

segera diketahui dan diambil tindakan. Selain itu dilakukan juga perhitungan-

perhitungan yang ada, misalnya untuk mengetahui jumlah pendapatan per kapita 

per tahun ditanyakan jumlah pengeluaran tiap hari maka perhitungan per kapita 

per tahun dilakukan pada saat pengolahan data.  
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2) Koreksi  

Salah satu hal yang termasuk dalam proses koreksi adalah proses 

membenarkan atau menyelesaikan hal-hal yang salah atau kurang jelas. Misalnya 

memeriksa apakah semua pertanyaan telah diisi dan apakah isi jawaban sesuai 

dengan pertanyaan, terdapat tulisan yang kurang jelas atau terdapat kesalahan 

dalam pengisian. 

3.10.2. Koding  

Untuk mempermudah pengolahan, sebaiknya semua variabel diberi kode 

terutama data klasifikasi, misalnya variabel yang beresiko diberi kode 1 dan 

variabel yang kurang beresiko diberi kode 2. Meskipun pemberian kode dapat 

mempermudah pengolahan, tetapi pekerjaan harus dilakukan dengan seteliti 

mungkin karena mudah menimbulkan kesalahan dalam pemberian kode atau 

dalam memasukkan data.  

Pemberian kode dapat dilakukan sebelum atau sesudah pengumpulan data 

dilaksanakan. Dalam pengolahan selanjutnya kode-kode tersebut dikembalikan 

lagi pada variabel aslinya. 

3.10.3. Tabulasi Data  

Penyusunan data merupakan pengorganisasian data sedemikian rupa 

sehingga dengan mudah dapat dijumlahkan, disusun, dan ditata untuk ditata dan 

dianalisis. Proses tabulasi dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain 

dengan metode tally, menggunakan kartu dan dengan menggunakan komputer.  
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3.10.4. Analisis Data 

Analisis data dilakukan untuk mendiskripsikan variabel dan mengetahui 

hubungan komparasi antar variabel. Analisis data dibagi menjadi 2 yaitu : 

3.10.4.1. Analisis Univariat  

Analisis univariat digunakan untuk mendiskripsikan variabel pengetahuan, 

pendidikan, dukungan suami, dukungan petugas kesehatan, sosial ekonomi, 

keterpaparan informasi/ media massa terhadap pemeriksaan kanker serviks 

disajikan dalam tabel distribusi frekuensi dan persentase dari tiap variabel.  

3.10.4.2.  Analisis Bivariat 

 Analisis bivariat digunakan untuk mengetahui hubungan atau korelasi setiap 

variabel independen dan dependen. Analisis ini dapat dilakukan dengan  

pengujian statistik Chi Square. Uji hipotesis Chi Square ini dilakukan untuk 

menguji hipotesis asosiasi/komparasi kelompok sampel tidak berpasangan pada 2 

kelompok sampel atau lebih dari 2 kelompok sampel dengan skala pengukuran 

variabel kategorik. Dalam melakukan uji Chi Square ada syarat-syarat yang harus 

dipenuhi. Aturan yang berlaku untuk interpretasi uji Chi-Square pada analisis 

menggunakan SPSS adalah sebagai berikut (Sopiyudin Dahlan, 2011:130):  

1. Jika pada tabel silang 2x2 dijumpai Expected Count kurang dari 5 lebih dari 

20% jumlah  sel,  maka  uji  hipotesis  yang  digunakan  adalah  uji  alternatif 

Chi Square, yaitu uji Fisher. Hasil yang dibaca pada bagian Fisher’s Exact 

Test. Namun jika terjadi  pada  tabel  selain  2x2  atau  2xK  maka  dilakukan  

penggabungan  sel, kemudian kembali ulangi analisis dengan uji Chi-Square. 
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2. Jika  pada  tabel  silang  2x2  tidak  dijumpai Expected  Count kurang  dari  5  

atau dijumpai  tetapi  tidak  lebih  dari  20%  jumlah  sel,  maka  uji  hipotesis  

yang digunakan  adalah  uji Chi-Square.  Hasil  yang  dibaca  pada  bagian 

Continuity Correction.  

3. Jika  tabel  silang  selain  2x2  tidak  dijumpai Expected  Count kurang  dari  5  

atau dijumpai  tetapi  tidak  lebih  dari  20%  jumlah  sel,  maka  uji  hipotesis  

yang digunakan  adalah  uji Chi-Square.  Hasil  yang  dibaca  pada  bagian 

Pearson Chi-Square.  

4. Dasar pengambilan keputusan yang dipakai adalah berdasarkan probabilitas. 

Jika ρ value < 0,05 maka Ho ditolak. Ini berarti kedua variabel “ada 

hubungan”. Akan tetapi jika Ho diterima, yaitu jika ρ value > 0,05 ini berarti 

kedua variabel “tidak ada hubungan”. Sedangkan untuk mengetahui besarnya 

hubungan antara variabel bebas  dengan  terikat,  maka  dipakai  koefisien  

korelasi  yang  dapat  dilihat  pada tabel 3.2.  

Tabel 3.2 Pedoman untuk memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi  (Sugiyono, 

2009:184)  

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 Sangat Rendah 

0,20 – 0,399 Rendah 

0,40 – 0,599 Sedang 

0,60 – 0,799 Kuat 

0,80 – 1,000 Sangat Kuat 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 
4.1. Gambaran Umum Wilayah Penelitian 

Wilayah Kerja UPT Puskesmas Bangetayu adalah bagian wilayah kerja 

Dinas Kesehatan Kota Semarang. Puskesmas  Bangetayu  merupakan  salah  satu  

puskesmas  induk yang  berada di Kota Semarang tepatnya di kecamatan Genuk 

10 km dari pusat  Kota  Semarang. Secara Geografis Puskesmas Bangetayu 

berada pada ketinggian tanah dari permukaan laut 1,5-2 meter yang semakin 

kearah utara semakin rendah, sehingga jika hujan lebat maka beberapa daerah 

akan tergenang. 

Wilayah Kerja Puskesmas Bangetayu memiliki luas 11,67 Km
2
, dengan 

jumlah penduduk 58.015 Jiwa. Batas-batas Wilayah Kerja Puskesmas Bangetayu: 

Bagian utara berbatasan dengan Kecamatan Banjardowo, bagian selatan 

berbatasan dengan Kecamatan Pedurungan, bagian barat berbatasan dengan 

Kecamatan Muktiharjo Lor dan bagian timur berbatasan dengan Kabupaten 

Demak. 

Wilayah kerja Puskesmas Bangetayu meliputi  6 kelurahan, yaitu Bangetayu 

Kulon, Bangetayu Wetan, Sembungharjo, Penggaron Lor, Kudu, dan Karangroto. 

Wilayah Kerja Puskesmas Bangetayu memiliki jumlah KK sebanyak 16.794,dan 

memiliki jumlah penduduk sebanyak 63.916. 
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1.2. HASIL PENELITIAN 

1.2.1. Karakteristik Subjek Penelitian 

Tabel 4.1. Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden 

No Umur F % 

1. 18 – 25 tahun 30 18,4 

2. 26 – 35 tahun 133 81,5 

 
Total 163 100,0 

Berdasarkan tabel 4.1. menunjukkan bahwa dari 163 responden, didapatkan 

hasil responden berdasarkan kelompok umur didominasi oleh usia kelompok 

umur 26-35 tahun yaitu sebanyak 133 (81,5 %), selanjutnya diikuti oleh kelompok 

umur 18 – 25 tahun yaitu  sebanyak 30 (18,4%). 

4.2.2. Hasil Analissis Univariat 

Analisis univariat dilakukan terhadap tiap variabel hasil penelitian. Analisis 

ini menunjukkan jumlah dan prosentase dari tiap variabel. 

4.2.2.1. Distribusi Frekuensi Perilaku WUS dalam Pemeriksaan Kanker Serviks 

dengan Metode IVA. 

Perilaku WUS dalam pemeriksaan kanker serviks dengan metode IVA 

dibagi menjadi dua kategori yaitu perilaku periksa IVA dan perilaku tidak periksa 

IVA. 
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Tabel 4.2. Distribusi Frekuensi Perilaku WUS dalam Pemeriksaan Kanker Serviks 

dengan Metode IVA 

No Perilaku Periksa IVA f (%) 

1 Tidak Periksa IVA 152 93,30 

2 Periksa IVA 11 6,70 

Total 163 100,00 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dari 163 responden sebanyak 152 

(93,30%) WUS tidak melakukan pemeriksaan kanker serviks, dan sebanyak 11 

(6,70%) WUS yang berperilaku melakukan pemeriksaan kanker serviks. 

Hasil penelitian tersebut lebih kecil dibandingakan dengan cakupan 

pelayanan pemeriksaan IVA masih jauh dari cakupan yang ditetapkan oleh Dinas 

Kesehatan Kota Semarang yaitu 80%.  

4.2.2.2. Distribusi Frekuensi Pendidikan 

Pendidikan dikategorikan menjadi dua yaitu berpendidikan tinggi (SMA, 

Akademik / PT), dan pendidikan rendah (SD, SMP). 

Tabel 4.3. Distribusi Frekuensi Pendidikan 

No Pendidikan f (%) 

1. Pendidikan Rendah (SD, SMP) 103 63,20 

2. Pendidikan Tinggi (SMA, Akademik / PT) 60 36,80 

Total 163 100,00 

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa dari 163 responden sebanyak 

103 (63,2%) responden berpendidikan rendah dan sebanyak 60 (36,8%) 

berpendidikan tinggi. 

 



57 
 

 
 

4.2.2.3. Distribusi Frekuensi Pengetahuan 

Pengetahuan responden dikategorikan menjadi dua yaitu baik dan kurang. 

Untuk pengetahuan Baik: Jika > 60% jawaban Benar dan pengetahuan Buruk: 

Jika jawaban benar ≤ 60% . 

Tabel 4.4. Distribusi Frekuensi Pengetahuan 

No Pengetahuan f (%) 

1. Buruk 124 76,10 

2. Baik 39 23,90 

Total 163 100,00 

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa dari 163 responden sebanyak 

124 (76,10%) responden berpengetahuan buruk dan 39 (23,90%) responden 

berpengetahuan baik. 

4.2.2.4. Distribusi Frekuensi Sikap  

Distribusi sikap dikategorikan menjadi dua yaitu Kurang  dan Mendukung. 

Sikap kurang mendukung tindakan IVA apabila (X <  mean atau median) dan 

sikap mendukung apabila (X ≥ mean atau median). 

Tabel 4.5.  Distribusi Frekuensi Sikap  

No Sikap f (%) 

1. Kurang Mendukung 111 68,10 

2. Mendukung 52 31,90 

Total 163 100,00 

Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui bahwa dari 163 responden sebanyak 

111 (68,10%) responden menunjukkan sikap kurang dan 52 (31,90%) responden 

menunjukkan sikap mendukung tindakan pemeriksaan IVA. 
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4.2.2.5. Distribusi Frekuensi Dukungan Suami 

Distribusi dukungan suami dikategorikan menjadi dua yaitu Kurang  dan 

mendukung. 

Tabel 4.6. Distribusi Frekuensi Dukungan Suami 

No Dukungan Suami f (%) 

1. Kurang Mendukung 73 44,80 

2. Mendukung 90 55,20 

Total 163 100,00 

Berdasarkan tabel 4.6. dapat diketahui bahwa dari 163 responden sebanyak 

73 (44,80%) responden menunjukkan bahwa kurangnya dukungan suami terhadap 

pemeriksaan IVA dan 90 (55,20%) menunjukkan adanya dukungan suami 

terhadap responden untuk melakukan pemeriksaan IVA. 

4.2.2.6. Distribusi Frekuensi Dukungan Petugas Kesehatan 

Distribusi dukungan petugas kesehatan dikategorikan menjadi dua yaitu 

Kurang  dan mendukung. 

Tabel 4.7. Distribusi Frekuensi Dukungan Petugas Kesehatan 

No Dukungan Petugas Kesehatan f % 

1. Kurang Mendukung 99 60,70 

2. Mendukung 64 39,30 

Total 163 100,00 

Berdasarkan tabel 4.7. dapat diketahui bahwa dari 163 responden sebanyak 

99 (60,70%) responden mendapatkan dukungan yang kurang baik dari petugas 

kesehatan dan 64 (39,30%) responden mendapatkan dukungan yang baik dari 

petugas kesehatan. 
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4.2.2.7. Distribusi Frekuensi Akses Informasi  

Distribusi akses informasi dikategorikan menjadi dua yaitu kurang baik dan 

baik. 

Tabel 4.8.  Distribusi Akses Informasi 

No Akses Informasi f (%) 

1. Kurang baik (Jika tidak pernah 

menerima informasi, atau pernah tapi 

< 2 kali dalam 1 tahun) 

65 39,9 

2. Baik (pernah menerima informasi 

baik dari petugas kesehatan, kader, 

Tv, radio, poster dll) 

98 60,1 

Total 163 100,00 

Berdasarkan tabel 4.8. dapat diketahui bahwa dari 163 responden sebanyak 

65 (39,9%) responden mendapatkan kurang dan 98 (60,1%) responden 

mendapatkan informasi yang baik mengenai pemeriksaan IVA. 

4.2.2.8. Distribusi Frekuensi Akses Menuju ke Pelayanan Kesehatan 

Distribusi Frekuensi Akses Menuju ke Pelayanan Kesehatan dikategorikan 

menjadi dua yaitu jauh dan dekat. 

Tabel 4.9. Distribusi Frekuensi Akses Menuju ke Pelayanan Kesehatan 

No Akses Menuju Pelayanan Kesehatan f (%) 

1. Jauh (jika jarak >3 km ditempuh dengan 

sepeda motor/ mobil >15 menit, 

ditempuh dengan sepeda >20 menit, 

ditempuh dengan jalan kaki >30 menit) 

109 66,90 

2. Dekat (jika jarak <3 km ditempuh 

dengan sepeda motor/ mobil <15 menit, 

ditempuh dengan sepeda <20 menit, 

ditempuh dengan jalan kaki <30 menit) 

54 33,10 

Total 163 100,00 
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Berdasarkan tabel 4.9. dapat diketahui bahwa dari 163 responden sebanyak 

109 (66,90%) responden yang akses menuju ke pelayanan kesehatan jauh dan 54 

(33,10%) responden memiliki akses menuju ke pelayanan kesehatan dekat. 

4.2.2.9. Distribusi Frekuensi Keterjangkauan Biaya  

Distribusi frekuensi keterjangkuan biaya dikategorikan menjadi dua yaitu 

tidak mampu dan mampu. 

Tabel 4.10. Distribusi Frekuensi Keterjangkauan Biaya  

No Keterjangkauan Biaya f (%) 

1. Tidak Mampu 75 46,00 

2. Mampu 88 54,00 

Total 163 100,00 

Berdasarkan tabel 4.10. dapat diketahui bahwa dari 163 responden sebanyak 

75 (46,00%) responden yang memiliki keterjangkauan biaya tidak mampu dan 88 

(54,00%) responden mampu dalam hal pembiayaan. 

4.2.2.10. Distribusi Frekuensi Dukungan Teman 

Distribusi dukungan teman dikategorikan menjadi dua yaitu Kurang  dan 

mendukung. 

Tabel 4.11.  Distribusi Frekuensi Dukungan Teman 

No Dukungan Teman f (%) 

1. Kurang Mendukung 126 77,30 

2. Mendukung 37 22,70 

Total 163 100,00 
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Berdasarkan tabel 4.11. dapat diketahui bahwa dari 163 responden sebanyak 

126 (77,30%) responden mendapatkan dukungan yang kurang baik teman dan 37 

(22,70%) responden mendapatkan dukungan yang baik dari teman. 

4.2.3. Hasil Analisis Bivariat 

4.2.3.1. Pengaruh antara Pendidikan dengan Perilaku WUS dalam 

Pemeriksaan Kanker Serviks dengan IVA 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh pengaruh antara pendidikan dengan 

perilaku waita usia subur dalam melakukan pemeriksaan kanker serviks dengan 

metode IVA, dapat dilihat pada tabel di bawah ini (Tabel 4.12.) 

Tabel 4.12. Pengaruh antara Pendidikan dengan Perilaku WUS dalam Deteksi 

Dini Kanker Serviks dengan IVA 

Pendidikan 

Pemeriksaan Kanker 

Serviks dengan IVA 
Total 

p 

value 
RP 

CI 

95% 
CC 

Tidak Periksa 
Σ % 

f % F % 

Rendah 102 99,0 1 1,0 103 100 0,000 1,188 1,060-

1,333 

0,190 

Tinggi 50 83,3 10 16,7 60 100 

Dari tabel tersebut diperoleh data dari 103 responden yang memiliki 

pendidikan rendah terdapat 102 (99,0%) responden yang tidak melakukan 

pemeriksaan kanker serviks dengan IVA dan 1 (1,0%) responden melakukan 

pemeriksaan kanker serviks dengan IVA. Sementara itu, dari 60 responden yang 

memiliki tingkat pendidikan tinggi terdapat 50 (83,3%) yang tidak melakukan 

pemeriksaan kanker serviks dan 10 (16,7%) responden yang melakukan 

pemeriksaan kanker serviks dengan IVA. 



62 
 

 
 

Uji fisher yang dilakukan terhadap tingkat pendidikan dengan perilaku 

pemeriksaan kanker serviks dengan metode Inspeksi Asam Visual Asam Asetat 

(IVA) didapatkan hasil nilai p value lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05), sehingga 

Ha diterima dan Ho ditolak. Hal ini berarti terdapat pengaruh yang signifikan 

antara tingkat pendidikan dengan perilaku pemeriksaan kanker serviks dengan 

IVA.  

Berdasarkan analisis diperoleh nilai Ratio Prevalens (RP)  1,188 dengan CI 

95% = 1,060-1,333 hal ini menunjukkan bahwa wanita usia subur yang memiliki 

pendidikan rendah berisiko 1,188 kali untuk tidak melakukan pemeriksaan kanker 

serviks metode IVA. Dari hasil analisis Contingency Coefficient (CC) diperoleh 

nilai 0,190 hal ini menunjukkan bahwa pengaruh antara pendidikan dengan 

perilaku WUS dalam pemeriksaan IVA termasuk dalam kategori rendah. 

4.2.3.2. Pengaruh antara Pengetahuan dengan Perilaku WUS dalam Deteksi 

Dini Kanker Serviks dengan IVA 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh pengaruh antara pengetahuan dengan 

perilaku WUS dalam deteksi dini kanker serviks dengan IVA dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini (Tabel 4.13.) 
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Tabel 4.13. Pengaruh antara Pengetahuan dengan Perilaku WUS dalam 

Pemeriksaan Kanker Serviks dengan IVA 

Pengetahuan 

Pemeriksaan Kanker 

Serviks dengan IVA 
Total 

p 

value 
RP 

CI 

95% 
CC 

Tidak Periksa 
Σ % 

f % F % 

Buruk 119 96,0 5 4,0 124 100 0,023 1,134 0,987-

1,303 

0,190 

Baik 33 84,6 6 15,4 39 100 

Berdasarkan tabel tersebut diperoleh data dari 124 responden dengan 

pengetahuan buruk, sebanyak 119 (96,0%) tidak melakukan pemeriksaan kanker 

serviks dengan IVA dan 5 (4,0%) responden melakukan pemeriksaan kanker 

serviks dengan IVA. Sedangkan dari 39 responden dengan pengetahuan baik, 

terdapat 33 (84,6%) responden tidak melakukan pemeriksaan kanker serviks dan 6 

(15,4%) responden melakukan pemeriksaan kanker serviks dengan IVA.  

Uji chi-square yang dilakukan terhadap pengetahuan dengan perilaku WUS 

dalam melakukan pemeriksaan kanker serviks dengan IVA didapatkan hasil nilai 

p value lebih kecil dari 0,05 (0,023 < 0,05), sehingga Ha diterima dan Ho ditolak. 

Hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara pengetahuan 

dengan perilaku WUS dalam pemeriksaan kanker serviks dengan IVA. 

Berdasarkan analisis diperoleh nilai Ratio Prevalens (RP)  1,134 dengan CI 

95% = 0,987-1,303 hal ini menunjukkan bahwa wanita usia subur yang memiliki 

pengetahuan rendah berisiko 1,134 kali untuk tidak melakukan pemeriksaan 

kanker serviks metode IVA. Dari hasil analisis Contingency Coefficient (CC) 

diperoleh nilai 0,190 hal ini menunjukkan bahwa pengaruh antara pengetahuan 

dengan perilaku WUS dalam pemeriksaan IVA termasuk dalam kategori rendah. 
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4.2.3.3. Pengaruh antara Sikap dengan Perilaku WUS dalam Pemeriksaan 

Kanker Serviks dengan IVA 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh pengaruh antara sikap dengan 

perilaku WUS dalam pemeriksaan kanker serviks dengan IVA, dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini (tabel 4.14.). 

Tabel 4.14. Pengaruh antara sikap dengan perilaku WUS dalam pemeriksaan 

kanker serviks dengan IVA 

Sikap 

Pemeriksaan Kanker 

Serviks dengan IVA 
Total 

p 

value 
RP 

CI 

95% 
CC 

Tidak Periksa 
Σ % 

f % F % 

Kurang  108 97,3 3 2,7 111 100 0,005 1,150 1,020-

1,296 

0,161 

Mendukung 44 84,6 8 15,4 52 100 

Berdasarkan tabel tersebut diperoleh data dari 111 responden yang memiliki 

sikap kurang mendukung, sebanyak 108 responden (97,3%) tidak melakukan 

pemeriksaan kanker serviks dengan IVA dan sebanyak 3 (2,7%) responden 

melakukan pemeriksaan kanker serviks. Sedangkan dari 52 responden yang 

memiliki sikap mendukung, terdapat 44 (84,6%) responden tidak melakukan 

pemeriksaan kanker serviks dengan IVA dan sebanyak 8 (15,4%) responden yang 

melakukan pemeriksaan kanker serviks dengan IVA. 

Uji fisher yang dilakukan terhadap sikap dengan perilaku WUS dalam 

melakukan pemeriksaan kanker serviks dengan IVA didapatkan hasil p value 

lebih kecil dari 0,05 (0,005 < 0,05), sehingga Ha diterima dan Ho ditolak. Hal ini 

menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara sikap dengan perilaku 

WUS dalam melakukan pemeriksaan kanker serviks dengan IVA. 
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Berdasarkan analisis diperoleh nilai Rasio Prevalens (RP)  1,150 dengan CI 

95% = 1,020-1,296 hal ini menunjukkan bahwa wanita usia subur yang memiliki 

sikap kurang mendukung berisiko 1,150 kali untuk tidak melakukan pemeriksaan 

kanker serviks metode IVA. Dari hasil analisis Contingency Coefficient (CC) 

diperoleh nilai 0,161 hal ini menunjukkan bahwa pengaruh antara sikap dengan 

perilaku WUS dalam pemeriksaan IVA termasuk dalam kategori rendah. 

4.2.3.4. Pengaruh antara Dukungan Suami dengan Perilaku WUS dalam 

Pemeriksaan Kanker Serviks dengan IVA  

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa tidak ada pengaruh antara 

dukungan suami dengan perilaku WUS dalam pemeriksaan kanker serviks dengan 

IVA, dapat dilihat pada tabel di bawah ini (Tabel 4.15.). 

Tabel 4.15. Pengaruh antara Dukugan Suami dengan Perilaku WUS dalam 

Perilaku Pemeriksaan Kanker Serviks dengan IVA  

Dukungan 

Suami 

Pemeriksaan Kanker Serviks 

dengan IVA 
Total 

p value 
Tidak Periksa 

Σ % 
f % f % 

Kurang  66 90,4 7 9,6 73 100 0,222 

Mendukung 86 95,6 4 4,4 90 100 

Dari tabel tersebut diperoleh data dari 73 responden yang kurang mendapat 

dukungan dari suami terdapat 66 responden (90,4%) tidak melakukan 

pemeriksaan kanker serviks dengan IVA dan 7 responden (9,6%) melakukan 

pemeriksaan kanker serviks. Sementara itu 90 responden yang mendapatkan 

dukungan dari suami terdapat 86 responden (95,6%) tidak melakukan 
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pemeriksaan kanker serviks dan 4 responden (4,4%) melakukan pemeriksaan 

kanker serviks dengan IVA. 

Uji fisher yang dilakukan terhadap dukungan suami dengan perilaku WUS 

dalam melakukan pemeriksaan kanker serviks didapatkan hasil nilai p value lebih 

besar dari 0,05 (0,222 > 0,05), sehingga Ha ditolak dan Ho diterima. Hal ini 

berarti tidak ada pengaruh yang signifikan antara dukungan suami dengan 

perilaku WUS dalam melakukan pemeriksaan kanker serviks dengan IVA.  

4.2.2.5. Pengaruh antara Dukungan Petugas Kesehatan dengan Perilaku WUS 

Dalam Pemeriksaan Kanker Serviks dengan IVA 

Berdasarkan penelitian diperoleh pengaruh antara dukungan petugas 

kesehatan dengan perilaku WUS dalam melakukan pemeriksaan kanker serviks 

dengan IVA, dapat dilihat pada tabel di bawah ini (Tabel 4.16.) 

Tabel 4.16. Pengaruh antara Dukungan Petugas Kesehatan dengan Perilaku WUS 

dalam Pemeriksaan Kanker Serviks dengan IVA 

Dukungan 

Petugas 

Kesehatan 

Pemeriksaan Kanker 

Serviks dengan IVA 
Total 

p 

value 
RP 

CI 

95% 
CC 

Tidak Periksa 
Σ % 

f % f % 

Kurang  96 97,0 3 3,0 99 100 0,025 1,108 1,004-

1,223 

0,181 

Mendukung 56 87,5 8 12,5 64 100 

Berdasarkan tabel tersebut diperoleh data dari 99 responden yang 

mendapatkan dukungan kurang dari petugas kesehatan, sebanyak 96 responden 

(97,0%) tidak melakukan pemeriksaan kanker serviks dan 3 responden (3,0%) 

melakukan pemeriksaan kanker serviks dengan IVA. Sementara itu dari 64 

responden yang mendapatkan dukungan dari petugas kesehatan, sebanyak 56 
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responden (87,5%) tidak melakukan pemeriksaan kanker serviks dan 8 responden 

(12,5%) melakukan pemeriksaan kanker serviks dengan IVA. 

Uji Fisher yang dilakukan terhadap dukungan petugas kesehatan dengan 

perilaku WUS dalam melakukan pemeriksaan kanker serviks didapatkan hasil 

nilai p value lebih kecil dari 0,05 (0,025 < 0,05), sehingga Ha diterima dan Ho 

ditolak. Hal ini berarti bahwa ada pengaruh yang signifikan antara dukungan 

petugas kesehatan dengan perilaku WUS dalam melakukan pemeriksaan kanker 

serviks dengan IVA. 

Berdasarkan analisis diperoleh nilai Ratio Prevalens (RP)  1,108 dengan CI 

95% = 1,004-1,223 hal ini menunjukkan bahwa wanita usia subur yang memiliki 

dukungan petugas kesehatan kurang mendukung berisiko 1,108 kali untuk tidak 

melakukan pemeriksaan kanker serviks metode IVA. Dari hasil analisis 

Contingency Coefficient (CC) diperoleh nilai 0,181 hal ini menunjukkan bahwa 

pengaruh antara dukungan petugas kesehatan dengan perilaku WUS dalam 

pemeriksaan IVA termasuk dalam kategori rendah. 

4.2.3.6. Pengaruh antara Akses Informasi dengan Perilaku WUS dalam 

Pemeriksaan Kanker Serviks dengan IVA 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh pengaruh antara akses informasi 

dengan perilaku WUS dalam melakukan pemeriksaan kanker serviks dengan IVA 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini (tabel 4.17.). 
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Tabel 4.17. Pengaruh antara Akses Informasi dengan Perilaku WUS dalam 

Pemeriksaan Kanker Serviks dengan IVA 

Akses 

Informasi 

Pemeriksaan Kanker 

Serviks dengan IVA 
Total 

p 

value 
RP 

CI 

95% 
CC 

Tidak Periksa 
Σ % 

f % f % 

Kurang 

Baik 

65 98,5 1 1,5 66 100 0,029 1,098 1,020-

1,182 

0,172 

Baik 87 89,7 10 10,3 97 100 

Berdasarkan tabel tersebut diperoleh data dari 66 responden dengan akses 

informasi yang kurang baik, sebanyak 65 responden (98,5%) tidak melakukan 

pemeriksaan kanker serviks dan 1 responden (1,5%) melakukan pemeriksaan 

kanker serviks dengan IVA. Sedangkan dari 97 responden yang memiliki akses 

informasi baik, terdapat 87 responden (89,7%) tidak melakukan pemeriksaan 

kanker serviks dan 10 responden (10,3%) melakukan pemeriksaan kanker serviks. 

Uji fisher yang dilakukan terhadap akses informasi dengan perilaku WUS 

dalam melakukan pemeriksaan kanker serviks dengan IVA didapatkan hasil nilai 

p value lebih kecil dari 0,05 (0,029 < 0,05), sehingga Ha diterima dan Ho ditolak. 

Hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara akses informasi 

dengan perilaku WUS dalam melakukan pemeriksaan kanker serviks dengan IVA. 

Berdasarkan analisis diperoleh nilai Rasio Prevalens (RP)  1,098 dengan CI 

95% = 1,020-1,182 hal ini menunjukkan bahwa wanita usia subur yang memiliki 

akses informasi kurang baik berssiko 1,098 kali untuk tidak melakukan 

pemeriksaan kanker serviks metode IVA. Dari hasil analisis Contingency 

Coefficient (CC) diperoleh nilai 0,172 hal ini menunjukkan bahwa pengaruh 
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antara akses informasi dengan perilaku WUS dalam pemeriksaan IVA termasuk 

dalam kategori rendah 

4.2.3.7. Pengaruh antara Akses Menuju ke Pelayanan Kesehatan dengan 

Perilaku WUS dalam Pemeriksaan Kanker Serviks dengan IVA 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh pengaruh antara akses menuju ke 

pelayanan kesehatan dengan perilaku WUS dalam melakukan pemeriksaan kanker 

serviks dengan IVA dapat dilihat pada tabel di bawah ini (tabel 4.18.). 

Tabel 4.18. Pengaruh antara Akses Menuju ke Pelayanan Kesehatan dengan 

Perilaku WUS dalam Pemeriksaan Kanker Serviks dengan IVA 

Akses 

menuju ke 

pelayanan 

kesehatan 

Pemeriksaan Kanker 

Serviks dengan IVA 
Total 

p 

value 
RP 

CI 

95% 
CC 

Tidak Periksa 
Σ % 

f % f % 

Jauh 106 97,2 3 2,8 109 100 0,007 1,142 1,017-

1,282 

0,172 

Dekat 46 85,2 8 14,8 54 100 

Berdasarkan tabel tersebut diperoleh data dari 109 responden akses menuju 

ke pelayanan kesehatan jauh, sebanyak 106 responden (97,2%) tidak melakukan 

pemeriksaan kanker serviks dan 3 responden (2,8%) melakukan pemeriksaan 

kanker serviks. Sedangkan dari 54 responden yang memiliki akses menuju ke 

pelayanan kesehatan dekat, sebanyak 46 responden (85,2%) tidak melakukan 

pemeriksaan kanker serviks dan 8 responden (14,8%) melakukan pemeriksaan 

kanker serviks dengan IVA. 

Uji fisher yang dilakukan terhadap akses menuju ke pelayanan kesehatan 

dengan perilaku WUS dalam melakukan pemeriksaan kanker serviks dengan IVA 

didapatkan hasil nilai p value lebih kecil dari 0,05 (0,007<0,005), sehingga Ha 
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diterima dan Ho ditolak. Hal ini berarti bahwa ada pengaruh yang signifikan 

antara akses menuju ke pelayanan kesehatan dengan perilaku WUS dalam 

melakukan pemeriksaan kanker serviks dengan IVA. 

Berdasarkan analisis diperoleh nilai Rasio Prevalens (RP)  1,142 dengan CI 

95% = 1,017-1,282 hal ini menunjukkan bahwa wanita usia subur yang memiliki 

akses menuju pelayanan kesehatan jauh berisiko 1,142 kali untuk tidak melakukan 

pemeriksaan kanker serviks metode IVA. Dari hasil analisis Contingency 

Coefficient (CC) diperoleh nilai 0,172 hal ini menunjukkan bahwa pengaruh 

antara akses menuju ke pelayanan kesehatan dengan perilaku WUS dalam 

pemeriksaan IVA termasuk dalam kategori rendah 

4.2.3.8 .Pengaruh antara Keterjangkauan Biaya dengan Perilaku WUS dalam 

Pemeriksaan Kanker Serviks dengan IVA 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa tidak ada pengaruh antara 

keterjangkauan biaya dengan perilaku WUS dalam melakukan pemeriksaan 

kanker serviks dengan IVA dapat dilihat pada tabel di bawah ini (tabel 4.19.). 

Tabel 4.19. Pengaruh antara Keterjangkauan Biaya dengan Perilaku WUS dalam 

Pemeriksaan Kanker Serviks dengan IVA 

Keterjangkauan 

Biaya 

Pemeriksaan Kanker Serviks 

dengan IVA 
Total 

p value 
Tidak Periksa 

Σ % 
f % f % 

Tidak Mampu 70 93,3 5 6,7 75 100 1,000 

Mampu 82 93,2 6 6,8 88 100 

Berdasarkan tabel tersebut diperoleh data dari 75 responden yang dalam 

keterjangkauan biaya tidak mampu, sebanyak 70 responden (93,3%) tidak 
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melakukan pemeriksaan kanker serviks dan 5 responden (6,7%) melakukan 

pemeriksaan kanker serviks. Sementara itu dari 88 responden yang dalam 

keterjangkauan biaya mampu, sebanyak 82 responden (93,5%) tidak melakukan 

pemeriksaan kanker serviks dan 6 responden (6,8%) melakukan pemeriksaan 

kanker serveiks dengan IVA. 

Uji chi-square yang dilakukan terhadap keterjangkauan biaya dengan 

perilaku WUS dalam melakukan pemeriksaan kanker serviks dengan IVA 

didapatkan hasil nilai p value lebih besar dari 0,05 (1,000 > 0,05), sehingga Ha 

ditolak dan Ho diterima. Hal ini berarti bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan 

antara keterjangkauan biaya dengan perilaku WUS dalam melakukan pemeriksaan 

kanker serviks dengan IVA. 

 4.2.3.9. Pengaruh antara Dukungan Teman dengan Perilaku WUS dalam 

Pemeriksaan Kanker Serviks dengan IVA 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh pengaruh antara dukungan teman 

dengan perilaku WUS dalam melakukan pemeriksaan kanker serviks dengan IVA 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini (tabel 4.20.). 

Tabel 4.20. Pengaruh antara Dukungan Teman dengan Perilaku WUS dalam 

Pemeriksaan Kanker Serviks dengan IVA 

Dukungan 

Teman 

Pemeriksaan Kanker 

Serviks dengan IVA 
Total 

p 

value 
RP 

CI 

95% 
CC 

Tidak Periksa 
Σ % 

f % f % 

Kurang  123 97,6 3 2,4 126 100 0,000 1,245 1,049-

1,478 

0,306 

Mendukung 29 78,4 8 21,6 37 100 
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Berdasarkan tabel tersebut diperoleh data dari 126 responden yang memiliki 

dukungan teman kurang, sebanyak 123 responden (97,6%) tidak melakukan 

pemeriksaan kanker serviks dan 3 responden (2,4%) melakukan pemeriksaan 

kanker serviks dengan IVA. Sementara itu dari 37 responden yang memiliki 

dukungan teman mendukung, sebanyak 29 responden (78,4%) tidak melakukan 

pemeriksaan kanker serviks dan 8 responden (21,6%) melakukan pemeriksaan 

kanker serviks. 

Uji fisher yang dilakukan terhadap dukungan teman dengan perilaku WUS 

dalam melakukan pemeriksaan kanker serviks dengan IVA didapatkan hasil nilai 

p value lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05), sehingga Ha diterima dan Ho ditolak. 

Sehingga ada pengaruh yang signifikan antara dukungan teman dengan perilaku 

WUS dalam melakukan pemeriksaan kanker serviks. 

Berdasarkan analisis diperoleh nilai Ratio Prevalens (RP)  1,245 dengan CI 

95% = 1,049-1,478 hal ini menunjukkan bahwa wanita usia subur yang memiliki 

dukungan teman kurang mendukung beresiko 1,245 kali untuk tidak melakukan 

pemeriksaan kanker serviks metode IVA. Dari hasil analisis Contingency 

Coefficient (CC) diperoleh nilai 0,306 hal ini menunjukkan bahwa pengaruh 

antara dukungan teman dengan perilaku WUS dalam pemeriksaan IVA termasuk 

dalam kategori rendah. 
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4.3. REKAPITULASI HASIL ANALISIS BIVARIAT 

Rekapitulasi hasil mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi WUS dalam  

pemeriksaan kanker serviks metode IVA terdapat pada tabel berikut (Tabel 4. 21). 

Tabel 4.21 Rekapitulasi Hasil Analisis Bivariat 

Variabel Bebas p value RP CI 95% CC Keterangan 

Pendidikan 0,000 1,188 1,060-

1,333 

0,190 Ada pengaruh 

Pengetahuan 0,023 1,134 0,987-

1,303 

0,190 Ada pengaruh 

Sikap 0,005 1,150 1,020-

1,296 

0,161 Ada pengaruh 

Dukungan suami 0,222 - - - Tidak ada 

pengaruh 

Dukungan petugas 

kesehatan  

0,025 1,108 1,004-

1,223 

0,181 Ada pengaruh 

Akses informasi 0,029 1,098 1,020-

1,182 

0,172 Ada pengaruh 

Akses menuju ke 

pelayanan 

kesehatan 

0,007 1,142 1,017-

1,282 

0,172 Ada pengaruh 

Keterjangkauan 

biaya 

1,000 - - - Tidak ada 

pengaruh 

Dukungan teman 0,000 1,245 1,049-

1,478 

0,306 Ada pengaruh 

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa variabel bebas yang 

memiliki pengaruh dengan pemeriksaan kanker serviks dengan IVA yaitu 

pendidikan, pengetahuan, sikap, dukungan petugas kesehatan, akses informasi, 

akses menuju ke pelayanan kesehatan dan dukungan teman. Sedangkan variabel 

bebas yang tidak memiliki pengaruh dengan pemeriksaan kanker serviks dengan 

IVA adalah dukungan suami dan keterjangkauan biaya.  
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PEMBAHASAN 

 
5.1. PEMBAHASAN 

5.1.1. Pengaruh antara Pendidikan dengan Perilaku WUS dalam 

Pemeriksaan Kanker Serviks dengan IVA 

Berdasarkan analisis bivariat menggunakan uji Fisher’s Exact Test 

diperoleh p value sebesar 0,000 (< 0,05), sehingga Ha diterima dan Ho ditolak. 

Hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara pendidikan 

dengan perilaku WUS dalam melakukan pemeriksaan kanker serviks dengan IVA 

di Wilayah Kerja Puskesmas Bangetayu Kota Semarang. Berdasarkan analisis 

diperoleh nilai Ratio Prevalens (RP)  1,188 dengan CI 95% = 1,060-1,333 hal ini 

menunjukkan bahwa wanita usia subur yang memiliki pendidikan rendah berisiko 

1,188 kali untuk tidak melakukan pemeriksaan kanker serviks metode IVA. Hasil 

analisis Contingency Coefficient (CC) diperoleh nilai 0,190 hal ini menunjukkan 

bahwa pengaruh antara pendidikan dengan perilaku WUS dalam pemeriksaan 

IVA termasuk dalam kategori rendah. Dapat disimpulkan bahwa WUS yang 

memiliki pendidikan tinggi terbukti melakukan perilaku pemeriksaan kanker 

serviks dengan IVA lebih baik dibanding dengan WUS yang memiliki pendidikan 

rendah.  

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori Lawrence Green, bahwa faktor 

sosiodemografi dalam hal ini pendidikan berpengaruh besar terhadap perilaku 

kesehatan. Pendidikan merupakan salah satu faktor penting yang mendorong 

seseorang untuk lebih peduli dan termotivasi untuk meningkatkan derajat 
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kesehatan dirinya dan keluarganya. Pendidikan menjadikan seseorang memiliki 

pengetahuan yang luas dan pola pikirnya terbangun dengan baik, sehingga 

kesadaran untuk berperilaku positif termasuk dalam hal kesehatan semakin 

meningkat. Pendidikan adalah upaya untuk memberikan pengetahuan sehingga 

terjadi perubahan perilaku positif yang meningkat (Notoatmodjo, 2005).  

Hasil penelitian menunjukkan dari 103 responden kelompok kategori 

pendidikan rendah terdapat 1 (1,0%) responden yang melakukan pemeriksaan 

kanker serviks dengan IVA. Sementara itu, dari 60 responden kelompok kategori 

pendidikan tinggi terdapat 10 (16,7%) responden yang melakukan pemeriksaan 

IVA. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan mempunyai pengaruh terhadap 

pemeriksaan kanker serviks dengan metode IVA. Wanita Usia Subur (WUS) yang 

melakukan pemeriksan kanker serviks dengan metode IVA adalah WUS yang 

sebagian besar memiliki pendidikan tinggi. Dapat disimpulkan bahwa wanita usia 

subur dengan pendidikan yang tinggi memiliki keikutsertaan dalam pemeriksaan 

kanker serviks lebih tinggi dibandingkan dengan wanita usia subur dengan tingkat 

pendidikan yang rendah. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian dari Lestari (2012) yang 

menunjukkan bahwa ada pengaruh yang bermakna antara pendidikan dengan 

perilaku WUS pada pemeriksaan kanker serviks metode IVA. Penelitian tersebut 

menjelaskan tingkat pendidikan seorang wanita juga berkaitan dengan tingkat 

sosial ekonomi dan gaya hidup yang dijalaninya, misalnya hal yang berkaitan 

dengan pengetahuan tentang kebersihan dan kesehatan serta perilaku kehidupan 

seksualnya. Perilaku seksual adalah kebiasaan seksual yang dapat meningkatkan 
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kontak atau paparan dengan zat atau bahan yang dapat menimbulkan kanker yang 

ditularkan melalui hubungan seksual. Umumnya wanita dengan pendidikan 

rendah banyak yang melakukan perkawinan di usia muda, sehungga diperkirakan 

aktivitas seksual juga tinggi dan kemungkinan untuk terpapar zat atau bahan yang 

dapat menimbulkan kanker juga tinggi. Hal ini juga diperkuat dengan hasil 

penelitian selanjutnya oleh Sulistiowati (2014), menjelaskan bahwa faktor 

pendidikan mempunyai hubungan yang bermakna dengan tingkat pengetahuan 

yang dimiliki oleh wanita usia subur, dimana pada kelompok pendidikan tinggi 

mempunyai proporsi pengetahuan baik yang lebih besar dibandingkan dengan 

kelompok pendidikan menengah dan rendah. 

5.1.2. Pengaruh antara Pengetahuan dengan Perilaku WUS dalam 

Pemeriksaan Kanker Serviks dengan IVA 

Berdasarkan perhitungan menggunakan uji chi-square diperoleh p value 

sebesar 0,023 ( <0,05 ), sehingga Ha diterima dan Ho ditolak. Hal ini berarti ada 

pengaruh antara pengetahuan dengan perilaku WUS dalam melakukan 

pemeriksaan kanker serviks dengan metode IVA di Wilayah Kerja Puskesmas 

Bangetayu Kota Semarang.  Berdasarkan analisis diperoleh nilai Ratio Prevalens 

(RP)  1,134 dengan CI 95% = 0,987-1,303 hal ini menunjukkan bahwa wanita 

usia subur yang memiliki pengetahuan rendah berisiko 1,134 kali untuk tidak 

melakukan pemeriksaan kanker serviks metode IVA. Dari hasil analisis 

Contingency Coefficient (CC) diperoleh nilai 0,190 hal ini menunjukkan bahwa 

pengaruh antara pengetahuan dengan perilaku WUS dalam pemeriksaan IVA 

termasuk dalam kategori rendah. Dapat disimpulkan bahwa wanita usia subur 
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yang memiliki pengetahuan baik terbukti melakukan pemeriksaan kanker serviks 

dengan IVA. Sebaliknya jika wanita usia subur yang memiliki pengetahuan buruk 

maka keikutsertaannya dalam pemeriksaan kanker serviks dengan metode IVA 

kurang. 

Tindakan yang didasari pengetahuan akan lebih langgeng dibandingkan 

tanpa didasari pengetahuan. Pengaruh pengetahuan terhadap praktik dapat bersifat 

langsung maupun melalui perantara sikap. Pengetahuan atau ranah kognitif 

merupakan domain terpenting dalam membentuk tindakan seseorang. 

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan 

pengindraan terhadap suatu objek tertentu. Pengindraan terjadi melalui panca 

indra manusia, yaitu indra penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba 

(Notoatmodjo, 2007). 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian wanita usia subur 

memiliki pengetahuan yang kurang mengenai pemeriksaan kanker serviks dengan 

metode IVA. Hal ini terbukti dari jawaban yang diberikan responden sebagian 

besar belum tepat. Dari 163 responden yang memiliki pengetahuan buruk sebesar 

(76,10%), dan yang memiliki pengetahuan baik adalah sebesar 23,90%. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Tiara (2013), pengetahuan 

wanita usia subur tentang pemeriksaan IVA sangatlah penting karena, 

pengetahuan mempengaruhi perilaku kunjungan wanita usia subur dalam 

pemeriksaan IVA. Dengan pemeriksaan IVA yang sederhana diharapkan cakupan 

pemeriksaan bisa lebih luas, penemuan dini lesi pra kanker serviks lebih banyak 

sehingga angka kematian akibat kanker serviks dapat ditekan. 
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Penelitian selanjutnya oleh Arifah (2013), juga menunjukkan bahwa adanya 

hubungan antara tingkat pengetahuan pasangan usia subur tentang kanker serviks 

dengan pemanfaatan tes IVA di Puskesmas Sangkrah Surakarta. Penelitian 

tersebut menjelaskan kurangnya pengetahuan akan mempengaruhi ibu untuk 

melakukan pemeriksaan kanker serviks, yang dimungkinkan karena kurangnya 

informasi. Hal ini disebabkan karena promosi dan sosialisasi ke masyarakat yang 

sangat kurang dari petugas kesehatan. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Khosidah (2015), pengetahuan 

baik yang dimiliki wanita usia subur tentang kanker serviks dan pemeriksaannya 

dapat menjadi faktor pendorong wanita usia subur untuk berusaha agar dapat 

terhindar dari kanker serviks. Berbagai sumber informasi yang saat ini dapat 

dengan mudah diakses oleh wanita usia subur memungkinkan pengetahuan wanita 

usia subur tentang kanker serviks dan pemeriksaannya akan semakin baik. 

Kurangnya pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya pemeriksaan menjadi 

faktor penghambat untuk penapisan kanker serviks. Pengetahuan individu tentang 

penyakit akan membentuk persepsi individu tentang ancaman penyakit dan 

kepercayaan terhadap kerentanan penyakit dan akan memotivasi individu untuk 

melakukan perilaku kesehatan. 

5.1.3. Pengaruh antara Sikap dengan Perilaku WUS dalam Pemeriksaan 

Kanker Serviks dengan IVA 

Berdasarkan analisis bivariat menggunakan uji Fisher’s Exact Test 

diperoleh p value sebesar 0,005 ( <0,05 ), sehingga Ha diterima dan Ho ditolak. 

Hal ini berarti ada pengaruh antara sikap dengan perilaku WUS dalam melakukan 
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pemeriksaan kanker serviks dengan menggunakan metode IVA di Wilayah Kerja 

Puskesmas Bangetayu Kota Semarang.  Berdasarkan analisis diperoleh nilai Ratio 

Prevalens (RP)  1,150 dengan CI 95% = 1,020-1,296 hal ini menunjukkan bahwa 

wanita usia subur yang memiliki sikap kurang mendukung berisiko 1,150 kali 

untuk tidak melakukan pemeriksaan kanker serviks metode IVA. Dari hasil 

analisis Contingency Coefficient (CC) diperoleh nilai 0,161 hal ini menunjukkan 

bahwa pengaruh antara sikap dengan perilaku WUS dalam pemeriksaan IVA 

termasuk dalam kategori rendah. 

Penelitian ini sejalan dengan teori Lawrence Green dalam Priyoto (2014) 

bahwa sikap merupakan suatu tindakan atau aktivitas tetapi sikap merupakan 

faktor predisposing untuk bertindak. Sikap yang positif akan cenderung 

mendorong seseorang berperilaku positif pula. Sikap merupakan reaksi yang 

masih tertutup dari seseorang terhadap suatu stimulus atau objek. Manifestasi 

sikap tidak dapat langsung dilihat, tetapi hanya dapat ditafsirkan terlebih dahulu. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wanita usia subur memiliki sikap 

yang positif terhadap pemeriksaan kanker serviks dengan metode IVA, hal ini 

dibuktikan dari jawaban kuesioner dari 163 responden, sebanyak 114 (69,9%) 

diantaranya menyetujui bahwa metode IVA adalah dinilai bermanfaat untuk 

melakukan deteksi dini dalam pencegahan terhadap kanker serviks. Hasil ini dapat 

diartikan bahwa wanita usia subur yang memiliki sikap mendukung (positif) akan 

cenderung lebih baik keikutsertaanya dalam melakukan pemeriksaan kanker 

serviks karena sikap positif tindakannya cenderung mendekati, menyenangi, 

mengharapkan objek tertentu. Sementara wanita usia subur yang memiliki sikap 
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kurang (negatif) cenderung untuk menjauhi, menghindari, dan membenci bahkan 

tidak menyukai objek tertentu. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian dari Lestari (2012), yang 

menunjukkan bahwa ada hubungan yang bermakna antara sikap dengan perilaku 

WUS pada pemeriksaan kanker serviks metode IVA. Penelitian tersebut 

menjelaskan wanita yang bersikap positif terhadap nilai kesehatan tidak selalu 

terwujud dalam tindakan nyata (perilaku), karena sikap positif akan diikuti oleh 

perilaku yang mengacu pada pengalaman orang lain atau didasari pada banyak 

atau sedikitnya pengalaman seseorang. Bersikap negatif terhadap pemeriksaan 

deteksi dini kanker serviks, terkait dengan pengetahuan mereka masih awam 

dengan hal tersebut dan belum mengetahui tujuan dan manfaat dari pemeriksaan 

IVA. 

Penelitian selanjutnya oleh Sholihah (2015), juga menunjukkan hasil bahwa 

sikap adalah salah satu unsur kepribadian yang dimiliki seseorang untuk 

menentukan tindakannya dan bertingkah laku terhadap suatu objek disertai 

dengan perasaan positif dan negatif. Sikap berpengaruh pada pembentukan minat 

karena adanya kecenderungan dalam subjek untuk menerima atau menolak suatu 

objek yang baik atau tidak. Faktor-faktor yang menentukan sikap seseorang 

terhadap pentingnya deteksi dini kanker serviks adalah menentukan sikapnya serta 

faktor pengalaman langsung terhadap objek sikap, oleh karena itu pengalaman 

yang didapat seseorang sangat mempengaruhi sikapnya dan individu cenderung 

untuk memiliki  sikap yang konformis atau searah dengan sikap orang yang 

dianggap penting (Palimbo, 2012).  
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5.1.4. Pengaruh antara Dukungan Suami atau Keluarga dengan Perilaku 

WUS dalam Pemeriksaan Kanker Serviks dengan IVA 

Berdasarkan analisis bivariat menggunakan uji Fisher’s Exact Test 

diperoleh p value sebesar 0,222 (> 0,05), sehingga Ha ditolak dan Ho diterima. 

Hal ini berarti tidak ada pengaruh antara dukungan suami dengan perilaku Wanita 

Usia Subur (WUS) dalam pemeriksaan kanker serviks dengan metode IVA di 

Wilayah Kerja Puskemas Bangetayu Kota Semarang. Berdasarkan penelitian 

diketahui dari 73 responden yang masuk dalam kelompok dukungan suami kurang  

mendukung yang melakukan pemeriksaan kanker serviks adalah sebanyak 7 

(9,6%), sedangkan 90 responden kelompok kategori dukungan suami mendukung 

yang melakukan pemeriksaan kanker serviks dengan metode IVA adalah 

sebanyak 4 (4,4%). Hal ini dapat diartikan bahwa belum tentu Wanita Usia Subur 

dengan dukungan suami mendukung mengikuti pemeriksaan kanker serviks 

dengan metode IVA. 

Responden yang mendapatkan dukungan dari keluarga yang baik akan lebih 

besar kemungkinan untuk melakukan pemeriksaan IVA. Hal ini disebabkan 

adanya pengaruh yang kuat dari orang terdekat atau suami akan cenderung 

membuat responden lebih termotivasi meningkatkan taraf kesehatannya. Selain 

itu, peran suami sebagai pengambil keputusan akan sangat mempengaruhi 

perilaku WUS tersebut dalam melakukan pemeriksaan IVA. Sedangkan 

responden yang mendapatkan dukungan dari keluarga yang kurang baik akan 

lebih kecil kemungkinan untuk melakukan pemeriksaan IVA. 
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Hasil penelitian menunjukkan, dukungan suami atau keluarga tidak 

memiliki pengaruh terhadap keikutsertaan WUS dalam melakukan pemeriksaan 

kanker serviks dengan metode IVA, sebab sebagian suami responden sendiri  

kurang memiliki cukup informasi dan pengetahuan untuk ikut serta dalam 

pemeriksaan kanker serviks dengan metode IVA. hal ini dibuktikan dari jawaban 

responden bahwa sebesar 80% WUS tidak mendapatkan informasi dan dorongan 

dari suami untuk melaksanakan IVA. Kurangnya informasi dan pengetahuan 

suami disebabkan karena kurangnya peran serta petugas kesehatan dalam 

memberikan pendidikan kesehatan, salah satunya melalui penyuluhan. Hal ini 

dapat dibuktikan melalui wawancara terhadap salah satu petugas KIA di 

Puskesmas Bangetayu yang khusus menangani pemeriksaan IVA, menjelaskan 

bahwa petugas puskesmas tidak pernah memberikan pendidikan kesehatan kepada 

suami WUS.   

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian dari Dewi (2014), yang 

menyatakan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara dukungan suami 

dengan perilaku deteksi dini kanker serviks di wilayah kerja Puskesmas Tanjung 

Hulu Pontianak Timur. 

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Wahyuni (2013), Dukungan suami menjadi faktor penentu karena dukungan 

pasangan akan memberikan penguatan terhadap motivasi untuk melakukan 

deteksi dini kanker serviks. Suami yang memiliki pemahaman lebih dapat 

memberikan penjelasan dan dukungannya terhadap istri untuk melaksanakan 

perilaku sehat. 
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5.1.5. Pengaruh antara Dukungan Petugas Kesehatan dengan Perilaku WUS 

dalam Pemeriksaan Kanker Serviks dengan IVA 

Berdasarkan analisis bivariat menggunakan uji Fisher’s Exact Test 

diperoleh p value sebesar 0,025 (< 0,05), sehingga Ha diterima dan Ho ditolak. 

Hal ini yang berarti ada pengaruh antara dukungan dukungan petugas kesehatan 

dengan perilaku wanita usia subur dalam melakukan pemeriksaan kanker serviks 

dengan metode IVA di wilayah kerja Puskesmas Bangetayu Kota Semarang. 

Berdasarkan analisis diperoleh nilai Ratio Prevalens (RP)  1,108 dengan CI 95% 

= 1,004-1,223 hal ini menunjukkan bahwa wanita usia subur yang memiliki 

dukungan petugas kesehatan kurang mendukung bereiiko 1,108 kali untuk tidak 

melakukan pemeriksaan kanker serviks metode IVA. Dari hasil analisis 

Contingency Coefficient (CC) diperoleh nilai 0,181 hal ini menunjukkan bahwa 

pengaruh antara dukungan petugas kesehatan dengan perilaku WUS dalam 

pemeriksaan IVA termasuk dalam kategori rendah. Dapat disimpulkan bahwa 

wanita usia subur yang yang mendapatkan dukungan dari petugas kesehatan 

mendukung memiliki keikutsertaan pemeriksaan kanker serviks lebih tinggi 

dibandingkan dengan wanita usia subur yang kurang mendapatkan dukungan dari 

petugas kesehatan.   

Petugas kesehatan (Bidan di Desa) sebagai salah satu orang yang 

berpengaruh dan dianggap penting oleh masyarakat sangat berperan dalam 

terjadinya perilaku kesehatan pada masyarakat. Peran petugas kesehatan disini 

adalah memberikan pengetahuan tentang kanker serviks dan pentingnya deteksi 

dini, serta memberikan motivasi kepada wanita yang sudah menikah untuk 
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melakukan deteksi dini kanker serviks. Menurut Lawrance Green dalam Priyoto 

(2014), faktor dari tenaga kesehatan itu sebagai pendorong atau penguat dari 

individu untuk berperilaku. Hal ini dikarenakan petugas tersebut ahli dibidangnya 

sehingga dijadikan tempat untuk bertanya dan pemberi input atau masukan untuk 

pemanfaatan pelayanan kesehatan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar WUS  mendapatkan 

dukungan yang kurang dari petugas kesehatan. Dukungan petugas kesehatan yang 

dimaksusd dalam penelitian ini adalah berupa dorongan untuk melakukan IVA, 

pemberian informasi dan penyuluhan mengenai kanker serviks dan 

pemeriksaanya.berdasarkan hasil penelitian diperoleh sebesar 60,70% wanita usia 

subur memiliki dukungan petugas kesehatan kurang mendukung, sehingga 

sebagian kecil dari WUS tersebut mendapatkan informasi mengenai kanker 

serviks dari teman, suami maupun internet. Hal ini disimpulkan bahwa wanita 

usia subur yang mendapatkan dukungan dari petugas kesehatan memiliki 

keikutsertaan dalam pemeriksaan kanker serviks dengan metode IVA cenderung 

lebih baik dibandingkan dengan wanita usia subur yang kurang mendapatkan 

dukungan dari petugas kesehatan.  

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian dari Yuliwati (2012), 

menyatakan bahwa variabel dukungan petugas kesehatan mempengaruhi ibu 

dalam pemeriksaan kanker serviks dengan IVA. Penelitian tersebut menjelaskan 

bahwa petugas kesehatan mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam 

menyampaikan informasi yang benar dan tepat mengenai kesehatan baik secara 

langsung maupun tidak langsung. 
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Hasil ini juga sesuai dengan penelitian Laelawati (2015), yang menjelaskan 

bahwa dukungan dari profesional kesehatan merupakan faktor yang dapat 

mempengaruhi perilaku kepatuhan individu. Pentingnya mendapatkan dukungan 

dari petugas kesehatan karena petugas kesehatan memiliki peranan penting dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat 

agar masyarakat mampu meningkatkan kesadaran, kemauan, kemampuan hidup 

sehat sehingga akan terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.  

5.1.6. Pengaruh antara Akses Informasi dengan Perilaku WUS dalam 

Pemeriksaan Kanker Serviks dengan IVA 

Berdasarkan analisis bivariat menggunakan uji Fisher’s Exact Test 

diperoleh p value sebesar 0,029 (< 0,05), sehingga Ha diterima dan Ho ditolak. 

Hal ini yang berarti ada pengaruh antara akses informasi dengan perilaku wanita 

usia subur dalam pemeriksaan kanker serviks dengan metode IVA di wilayah 

kerja Puskesmas Bangetayu Kota Semarang. Berdasarkan analisis diperoleh nilai 

Ratio Prevalens (RP)  1,098 dengan CI 95% = 1,020-1,182 hal ini menunjukkan 

bahwa wanita usia subur yang memiliki akses informasi kurang baik berisiko 

1,098 kali untuk tidak melakukan pemeriksaan kanker serviks metode IVA. Dari 

hasil analisis Contingency Coefficient (CC) diperoleh nilai 0,172 hal ini 

menunjukkan bahwa pengaruh antara akses informasi dengan perilaku WUS 

dalam pemeriksaan IVA termasuk dalam kategori rendah Hal ini dapat diartikan 

bahwa wanita usia subur yang mendapatkan akses informasi yang baik memiliki 

keikutsertaan yang baik dalam pemeriksaan kanker serviks dibandingkan dengan 

wanita usia subur dengan akses informasi yang kurang baik.  
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Pengetahuan dapat diperoleh dari pengalaman yang berasal dari berbagai 

sumber informasi sehingga dapat membentuk suatu keyakinan bagi seseorang. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi pengetahuan seseorang adalah informasi 

atau penyuluhan dari orang-orang yang berkompeten seperti bidan, kader dan 

tenaga kesehatan lainya (Notoatmodjo, 2003). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar WUS memiliki akses 

informasi yang baik. Hal ini dibuktikan dari 163 responden yang memiliki akses 

informasi baik terdapat 98 (60,1%) WUS. Akses informasi  ini 65% diperoleh 

WUS dari TV, radio dan internet, dan sebesar 33,7% WUS mendapatkan 

informasi mengenai IVA dan metode deteksi dini dari petugas kesehatan. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Sarini (2011), bahwa sebagian responden yang menerima informasi dari petugas 

kesehatan cenderung akan melakukan pemeriksaan deteksi dini kanker serviks. 

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian Gustiana (2014), yang 

menjelaskan bahwa akses informasi mempengaruhi ibu dalam pemeriksaan 

kanker serviks dengan IVA. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam 

pemeriksaan kanker serviks disebabkan oleh kurangnya tingkat kewaspadaan 

masyarakat terhadap kanker serviks serta informasi mengenai cara pencegahan 

dan deteksi dini. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa keterpaparan individu 

terhadap informasi kesehatan akan mendorong terjadinya perilaku kesehatan. 
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5.1.7. Pengaruh antara Akses Menuju Pelayanan Kesehatan dengan Perilaku 

WUS dalam Pemeriksaan Kanker Serviks dengan IVA 

Berdasarkan analisis bivariat menggunakan uji Fisher’s Exact Test 

diperoleh p value sebesar 0,007 (< 0,05), sehingga Ha diterima dan Ho ditolak. 

Hal ini yang berarti ada pengaruh antara akses menuju pelayanan kesehatan 

dengan perilaku wanita usia subur dalam pemeriksaan kanker serviks dengan 

metode IVA di wilayah kerja Puskesmas Bangetayu Kota Semarang. Berdasarkan 

analisis diperoleh nilai Ratio Prevalens (RP)  1,142 dengan CI 95% = 1,017-1,282 

hal ini menunjukkan bahwa wanita usia subur yang memiliki akses menuju 

kesehatan jauh berisiko 1,142 kali untuk tidak melakukan pemeriksaan kanker 

serviks metode IVA. Hasil analisis Contingency Coefficient (CC) diperoleh nilai 

0,172 hal ini menunjukkan bahwa pengaruh antara akses menuju pelayanan 

kesehatan dengan perilaku WUS dalam pemeriksaan IVA termasuk dalam 

kategori rendah.  

Dari hasil penelitian didapatkan hasil dari 109 responden yang memiliki 

akses menuju pelayanan kesehatan jauh dan melakukan melakukan pemeriksaan 

kanker serviks dengan IVA sebanyak 3 (2,8%) responden, sedangkan 54 

responden yang memiliki akses menuju pelayanan kesehatan dekat dan 

melakukan pemeriksaan IVA sebanyak 8 (14,8%) responden. Hasil ini 

menunjukkan bahwa jarak menuju tempat pelayanan kesehatan berpengaruh 

terhadap perilaku pemeriksaan kanker serviks dengan metode IVA. Jarak fasilitas 

kesehatan yang memberikan pemeriksaan IVA yang terjangkau bagi WUS akan 

meningkatkan perilaku pemeriksaan IVA, sebab jarak membatasi kemampuan dan 
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kemauan wanita untuk mencari pelayanan, terutama jika sarana transportasi yang 

tersedia terbatas. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori Lawrence Green dalam Priyoto 

(2014), bahwa jarak dan ketersediaan transportasi sebagai faktor pemungkin suatu 

motivasi terlaksana. Kemudahan akses dan pemanfaatan pelayanan kesehatan 

berhubungan dengan beberapa faktor penentu yang salah satunya adalah jarak 

tempat tinggal ke sarana pelayanan kesehatan.  

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian dari Rohmawati (2011), yang 

menyatakan bahwa ada hubungan dengan antara akses menuju pelayanan 

kesehatan dengan perilaku ibu dalam pemeriksaan kanker serviks dengan IVA. 

Penelitian tersebut menjelaskan kemudahan akses dan pemanfaatan pelayanan 

kesehatan berhubungan dengan beberapa faktor penentu yang salah satunya 

adalah jarak tempat tinggal ke sarana pelayanan kesehatan. 

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Linadi (2013), bahwa keterjangkauan menuju pelayanan kesehatan merupakan 

indikator akses responden terhadap pelayanan kesehatan. Keterjangkauan tersebut 

dilihat dari tiga hal, yaitu keterjangkauan secara biaya, waktu dan jarak menuju 

pelayanan kesehatan. 

5.1.8. Pengaruh antara Keterjangkauan Biaya dengan Perilaku WUS dalam 

Pemeriksaan Kanker Serviks dengan IVA 

Berdasarkan perhitungan menggunakan uji chi-square diperoleh p value 

sebesar 1,000 (> 0,05), sehingga Ha ditolak dan Ho diterima. Hal ini yang berarti 

tidak ada pengaruh antara keterjangkauan biaya dengan perilaku wanita usia subur 
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dalam melakukan pemeriksaan kanker serviks metode IVA di Wilayah Kerja 

Puskesmas Bangetayu Kota Semarang.  

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori Anderson dan Bartkus dalam 

Notoatmodjo (2010), yaitu teori tentang model pemanfaatan pelayanan kesehatan, 

yang menyatakan bahwa kesanggupan individu dari segi ekonomi untuk 

memperoleh pelayanan kesehatan diukur dari pendapatan dan adanya asuransi 

kesehatan yang dimilikinya. 

Dalam penelitian ini, proporsi wanita usia subur yang keterjangkauan 

biayanya mampu tetapi tidak melakukan pemeriksaan kanker serviks dengan 

metode IVA sebesar 93,2%. Hal ini dikarenakan kurangnya informasi, dan 

dukungan dari berbagai pihak seperti dukungan petugas kesehatan, dukungan 

suami dan dukungan  teman. Selain itu, masih adanya rasa malu dan takut dari 

wanita usia subur sehingga menyebabkan wanita usia subur tersebut enggan untuk 

melakukan pemeriksaan IVA. 

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori Lawrence Green, bahwa 

kemudahan akses, dalam hal ini keterjangkauan biaya adalah merupakan faktor 

pemungkin untuk seseorang melakukan tindakan kesehatan. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian dari Rohmawati (2011) dan 

Yuliwati (2012), menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara keterjangkauan 

biaya dengan perilaku ibu dalam pemeriksaan kanker serviks dengan IVA. Kedua 

penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak adanya hubungan antara 

keterjangkauan biaya dengan perilaku ibu dalam pemeriksan kanker serviks ini 

dikarenakan kurangnya informasi dan dukungan dari berbagai pihak seperti 
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dukungan keluarga, dukungan dari petugas kesehatan, dan dukungan dari kader 

kesehatan.  

5.1.9. Pengaruh antara Dukungan Teman dengan Perilaku WUS dalam 

Pemeriksaan Kanker Serviks dengan IVA 

Berdasarkan analisis bivariat menggunakan uji Fisher’s Exact Test 

diperoleh p value sebesar 0,000 (< 0,05), sehingga Ha diterima dan Ho ditolak. 

Hal ini berarti ada pengaruh antara dukungan teman dengan perilaku wanita usia 

subur dalam pemeriksaan kanker serviks dengan metode IVA di wilayah kerja 

Puskesmas Bangetayu Kota Semarang. Berdasarkan analisis diperoleh nilai Ratio 

Prevalens (RP)  1,245 dengan CI 95% = 1,049-1,478 hal ini menunjukkan bahwa 

wanita usia subur yang memiliki dukungan teman kurang mendukung berisiko 

1,245 kali lebih besar untuk tidak melakukan pemeriksaan kanker serviks metode 

IVA. Berdasarkan hasil analisis Contingency Coefficient (CC) diperoleh nilai 

0,306 hal ini menunjukkan bahwa pengaruh antara dukungan teman dengan 

perilaku WUS dalam pemeriksaan IVA termasuk dalam kategori rendah. Hal ini 

dapat diartikan bahwa wanita usia subur yang mendapatkan dukungan teman 

mendukung memiliki keikutsertaan yang baik dalam pemeriksaan kanker serviks 

dibandingkan dengan wanita usia subur dengan dukungan teman kurang.   

Menurut Purba (2011), menjelaskan bahwa sebelum seseorang mencari 

pelayanan kesehatan, biasanya mencari nasihat dari keluarga atau teman. Teman 

adalah orang yang dikenal WUS dan memiliki hubungan baik dengan orang itu 

yang ikut memberikan informasi tentang deteksi dini kanker serviks dengan 

metode IVA. Peran keluarga atau teman sangat penting dalam aspek perawatan 



91 
 

 
 

kesehatan yang terdiri dari hubungan yang erat satu dengan lainnya, saling 

ketergantungan sebagai bagian dari lingkungan sosial, memberi perasaan aman. 

Berdasarkan penelitian diketahui dari 126 responden yang masuk dalam 

kategori dukungan teman kurang yang melakukan melakukan pemeriksaan kanker 

serviks dengan IVA sebanyak 3 (2,4%) responden, sedangkan 37 responden 

kelompok kategori dukungan teman mendukung yang melakukan pemeriksaan 

kanker serviks dengan metode IVA sebanyak 8 (21,6%). Hal ini menunjukkan 

bahwa dukungan teman berpengaruh terhadap perilaku pemeriksaan kanker 

serviks dengan metode IVA. Dukungan teman memiliki kaitan yang erat dengan 

pengetahuan dan sikap. Pengetahuan dan sikap yang baik yang mendukung dari 

teman maka akan memberikan dorongan bagi wanita usia subur untuk melakukan 

pemeriksaan kanker serviks dengan metode IVA.   

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori Lawrance Green dalam Priyoto 

(2014), dukungan teman merupakan pendorong atau penguat dari individu untuk 

berperilaku. Hal ini dikarenakan teman adalah orang yang kita kenal dan memiliki 

hubungan baik dengan orang itu. Teman dapat menjadi sumber informasi yang 

berpengaruh dalam memberikan informasi kepada wanita. Wanita sebagai 

makhluk sosial sangat membutuhkan orang lain/teman dalam interaksi sesamanya, 

apalagi  dalam hal pemeriksaan IVA, wanita  merasa mempunyai kesamaan yang 

erat, mempunyai rasa empati antar sesama wanita sehingga informasi yang 

diberikan lebih dipercaya 
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5.2. HAMBATAN DAN KELEMAHAN PENELITIAN 

5.2.1. Hambatan Penelitian 

Pada saat pengambilan data ada sebagian responden penelitian tidak berada 

dirumah, sehingga peneliti harus melakukan kunjungan ulang. 

5.2.2. Kelemahan Penelitian 

Hasil penelitian bergantung pada kejujuran jawaban responden, selain itu 

kurang terbukanya responden ketika dilakukan wawancara untuk menggali 

informasi lebih lanjut menjadi kelemahan dalam penelitian ini.   
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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

 
6.1. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Terdapat 7 faktor yang mempengaruhi wanita usia subur dalam melakukan 

pemeriksaan kanker serviks dengan Inspeksi Visual Asam Asetat yaitu: 

pendidikan (p= 0,000), pengetahuan (p= 0,023), sikap p= 0,005), dukungan 

petugas kesehatan (p= 0,025), akses informasi (p= 0,029), akses menuju 

pelayanan kesehatan (p= 0,007), dan dukungan teman (p= 0,00). 

2. Terdapat 2 faktor yang tidak memiliki pengaruh  dengan perilaku wanita usia 

subur dalam melakukan pemeriksaan kanker serviks dengan Inspeksi Visual 

Asam Asetat yaitu: dukungan suami (p= 0,222), dan keterjangkauan biaya (p= 

1,000). 

6.2. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat 

diberikan oleh peneliti adalah: 

6.2.1. Bagi Masyarakat 

Diharapkan agar masyarakat lebih memahami mengenai kanker serviks dan 

bahayanya, sehingga masyarakat mau untuk melaksanakan pemeriksaan kanker 

serviks dengan metode IVA agar dapat dilakukan pencegahan sejak dini. 
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6.2.2. Bagi Puskesmas Bangetayu  

Lebih meningkatkan kegiatan pendidikan kesehatan tentang pencegahan 

kanker serviks melalui metode IVA oleh tenaga kesehatan kepada WUS dengan 

penyuluhan dan konseling dalam kegiatan masyarakat yang banyak diikuti oleh 

wanita usia subur. Misalnya mengisi penyuluhan pada acara yasinan, dasawisma, 

PKK dan kegiatan lain. Hal ini diharapkan akan mempermudah petugas kesehatan 

dalam memberikan pendidikan kesehatan tentang kanker serviks. 

6.2.3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Perlu adanya penelitian lebih lanjut dengan memperluas jumlah sampel 

penelitian, jenis desain penelitian, dan variabel yang berbeda untuk mengetahui 

faktor lain yang mempengaruhi pemeriksaan kanker serviks dengan IVA. Variabel 

yang tidak memiliki pengaruh wanita usia subur dalam pemeriksaan IVA yaitu 

dukungan suami dan keterjangkauan biaya, maka perlu diteliti kembali untuk 

memastikan dan lebih mengetahui faktor lain yang mempengaruhi wanita usia 

subur dalam melakukan pemeriksaan kanker serviks dengan IVA . 
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LEMBAR PENJELASAN KEPADA CALON SUBJEK 

 

     Saya, Eminia Masturoh, Mahasiswa S1 Peminatan Promosi Kesehatan dan 

Ilmu Perilaku (PKIP), Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu 

Keolahragaan Universitas Negeri Semarang, Semarang akan melakukan penelitian 

yang berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wanita Usia Subur (WUS) 

dalam Pemeriksaan Kanker Serviks dengan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA)”. 

Penelitian ini dibiayai secara mandiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

Untuk menganalisis apakah faktor (pengetahuan, sikap, pendidikan, dukungan 

suami, dukungan petugas kesehatan, akses informasi, akses menuju ke pelayanan 

kesehatan, keterjangkauan biaya dan dukungan teman) mempengaruhi wanita usia 

subur  dalam pemeriksaan kanker serviks metode Inspeksi Visual Asam Asetat 

(IVA) di Wilayah Kerja Puskesmas Bangetayu Kota Semarang. Saya mengajak 

wanita usia subur usia 15-35 tahun untuk ikut dalam penelitian ini. Penelitian ini 

membutuhkan 163 subjek penelitian, dengan jangka waktu keikutsertaan masing 

masing subjek sekitar setengah sampai satu jam. 

A. Kesukarelaaan untuk ikut penelitian 

Keikutsertaan wanita usia subur usia 15-35 tahun dalam penelitian ini adalah 

bersifat sukarela, dan dapat menolak untuk ikut dalam penelitian ini atau dapat 

berhenti sewaktu-waktu tanpa denda sesuatu apapun. 

 

B. Prosedur penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan wawancara (berkomunikasi dua arah) antara 

saya sebagai peneliti dan pengumpul data (enumerator) dengan responden 

sebagai subjek penelitian/ informan. Saya akan mencatat hasil wawancara ini 

untuk kebutuhan penelitian setelah mendapatkan persetujuan dari responden. 

Penelitian ini tidak ada tindakan dan hanya semata-mata wawancara untuk 

mendapatkan informasi seputar identitas, pengetahuan, sikap, pendidikan, 

dukungan suami, dukungan petugas kesehatan, akses informasi, akses menuju 

ke pelayanan kesehatan, keterjangkauan biaya dan dukungan teman terhadap 

responden dalam melakukan pemeriksaan kanker serviks.  

 

C. Kewajiban Subjek Penelitian 

Responden diminta memberikan jawaban ataupun penjelasan yang sebenarnya 

terkait dengan pertanyaan yang diajukan untuk mencapai tujuan penelitian ini. 

 

D. Risiko dan efek samping dan penangananya 

Tidak ada resiko dan efek samping dalam penelitian ini, karena tidak ada 

perlakuan kepada wanita usia subur dan hanya wawancara saja. 
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E. Manfaat 

Adapun manfaat yang bisa diperoleh dari penelitian ini adalah untuk 

memberikan masukan dalam menyusun program kesehatan sehingga dapat 

meningkatkan motivasi Wanita Usia Subur (WUS) dalam melakukan 

pemeriksaan kanker serviks metode IVA. 

 

F. Kerahasiaan 

Informasi yang didapatkan dari Ibu/Saudara terkait dengan penelitian ini akan 

dijaga kerahasiaanya dan hanya digunakan untuk kepentingan ilmiah (ilmu 

pengetahuan). 

 

G. Kompensasi / ganti rugi 

Dalam penelitian ini tersedia dana untuk kompensasi atau ganti rugi untuk 

Responden, yang diwujudkan dalam bentuk Sapu tangan. 

 

H. Pembiayaan 

Penelitian ini dibiayai sendiri oleh peneliti. 

 

I. Informasi tambahan 

Penelitian ini dibimbing oleh Muhammad Azinar, S.KM., M.Kes. 

 

Ibu/Saudara diberikan kesempatan untuk menanyakan semua hal yang belum jelas 

sehubungan dengan penelitian ini. Bila sewaktu-waktu ada efek samping atau 

membutuhkan penjelasan lebih lanjut, Bapak/Ibu/Saudara dapat menghubungi  

Eminia Masturoh, no Hp 085735737914 di Kost Selvian, Jalan Kalimasada No. 

16 , Banaran, Sekaran, Gunungpati, Semarang. 

Bapak/Ibu/Saudara juga dapat menanyakan tentang penelitian ini kepada Komite 

Etik Penelitian Kesehatan (KEPK) Universitas Negeri Semarang, dengan nomor 

telefon (024) 8508107 atau email kepk.unnes@gmail.com 

 

Semarang,  Mei 2016 

Hormat saya, 

 

Ttd.  

 

 

 

Eminia Masturoh 

NIM. 6411412056 
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Lampiran 8 Lembar Persetujuan Responden 

 

 

FORM INFORMED CONSENT 

 

(KESEDIAAN MENGIKUTI PENELITIAN) 

Dengan ini saya : 

Nama  : 

Usia  : 

Alamat  : 

Telepon/HP : 

Menyatakan bahwa saya bersedia berperan serta mengikuti kegiatan 

penelitian yang dilakukan mahasiswa program Sarjana Kesehatan Masyarakat 

Universitas Negeri Semarang yang bernama Eminia Masturoh, dengan judul 

“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI WANITA USIA SUBUR 

(WUS) DALAM PEMERIKSAAN KANKER SERVIKS METODE INSPEKSI 

VISUAL ASAM ASETAT (IVA)” dengan ketentuan apabila ada hal-hal yang 

tidak berkenaan pada saya, maka saya berhak mengajukan pengunduran diri dari 

kegiatan penelitian atau survey ini. 

      Semarang, …../…../2016 

  Responden 

   

  (……………………..) 
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Lampiran 9 Kuesioner 

 

KUESIONER 

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI WANITA USIA SUBUR 

(WUS) DALAM PEMERIKSAAN KANKER SERVIKS METODE 

INSPEKSI VISUAL ASAM ASETAT (IVA) 

 

No. Responden : 

Tanggal Wawancara : 

Alamat Lengkap : 

Berilah Tanda (X) pada Jawaban  yang Benar. 

I. Identitas WUS 

1. Tanggal lahir     : / /  

2. Pendidikan terakhir   : 

3. Pekerjaan    : 

4. Pekerjaan Suami  : 

5. Status perkawinan  : 

II. Perilaku Pemeriksaan IVA 

1. Apakah ibu pernah melakukan pemeriksaan IVA? 

b. Ya    b. Tidak 

2.  Dimana ibu melakukan pmeriksaan IVA? 

a. Puskesmas   b. Rumah Sakit   c. Bidan 

III. Pengetahuan WUS Tentang deteksi Dini Kanker Serviks 

1. Menurut ibu apa yang dimaksud dengan kanker serviks atau leher rahim? 

a. Adanya sel-sel ganas pada leher rahim 

b. Adanya keputihan yang banyak 

c. Adanya benjolan pada leher rahim 

d. Adanya nyeri pada sekitar leher rahim 

2. Menurut ibu apa gejala kanker leher rahim? 

a. Keputihan yang terus menerus dan perdarahan setelah senggama 

b. Gatal pada leher rahim 

c. Keluar cairan bening dari kemaluan 

d. Sakit perut 

3. Menurut ibu keadaan bagaimana yang menyebabkan seorang wanita menjadi 

lebih mudah menderita kanker leher rahim? 
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a. Wanita dengan ibu atau saudara perempuan yang menderita kanker leher 

rahim 

b. Melakukan hubungan seksual sebelum usia 20 tahun 

c. Banyak pasangan seksual 

d. Semua jawaban benar 

4. Menurut ibu apa penyebab kanker leher rahim? 

a. Virus papiloma 

b. Organ kelamin yang tidak bersih 

c. Kuman  

d. Penyakit yang tidak sembuh-sembuh 

5. Menurut ibu bagaimana pencegahan kanker leher rahim? 

a. Minum obat 

b. Imunisasi, periksa IVA atau Pap Smear 

c. Minum jamu 

d. Melakukan pijat pada perut 

6. Menurut ibu apa manfaat melakukan deteksi dini kanker leher rahim? 

a. Menemukan adanya gejala kanker pada leher rahim sejak dini, sehingga 

mengurangi tingkat keparahan 

b. Meningkatkan kunjungan puskesmas 

c. Kurang bermanfaat 

d. Ibu merasa malu 

7. Menurut ibu apakah jika gejala pra-kanker ditemukan, kejadian kanker leher 

rahim yang lebih parah dapat dicegah? 

a. Dapat 

b. Tidak dapat 

8. Menurut ibu apa manfaat pemeriksaan IVA? 

a. Mendeteksi sel pra kanker leher rahim 

b. Mencegah penyakit menular seksual 

c. Mencegah kehamilan 

d. Mendeteksi kehamilan 

9. Menurut ibu apa arti hasil pemeriksaan IVA disebut positif? 

a. Adanya kemerahan pada leher rahim 

b. Ada sel-sel ganas pada leher rahim 

c. Iritasi pada leher rahim 

d. Adanya keputihan 

10. Menurut ibu, kapan sebaiknya seorang wanita mulai melakukan pemeriksaan 

IVA? 

a. Sebelum menikah 

b. Segera setelah menikah / melakukan hubungan seksual 

c. Tiga tahun setelah menikah / melakukan hubungan seksual 
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d. Sesudah Menapouse 

11. Menurut ibu, berapa kali sebaiknya seorang wanita melakukan pemeriksaan 

IVA? 

a. Setiap 1 tahun 

b. Setiap 3 tahun sekali 

c. Setiap 5 tahun sekali 

d. Setiap 10 tahun sekali 

12. Apakah ibu tahu bahwa pemeriksaan IVA biayanya lebih murah dibanding 

jenis pemeriksaan deteksi dini kanker leher rahim yang lain? 

a. Tahu 

b. Tidak tahu 

13. Apakah ibu tahu bahwa pemeriksaan IVA hasilnya langsung bisa diketahui? 

a. Tahu 

b. Tidak tahu 

14. Apakah ibu mengetahui bahwa pemeriksaan IVA dilakukan pada organ 

kewanitaan bagian dalam? 

a. Tahu 

b. Tidak tahu 

15. Apakah ibu tahu bahwa Puskesmas Bangetayu menyediakan pelayanan 

deteksi dini kanker serviks dengan metode IVA? 

a. Tahu 

b. Tidak tahu 

IV. Sikap WUS terhadap deteksi dini kanker leher rahim metode IVA 

(STS= Sangat Tidak Setuju, TS= Tidak Setuju, RR= Ragu-ragu, S= Setuju, 

SS= Sangat Setuju) 

No PERNYATAAN S

T

S 

T

S 

R

R 

S SS 

1 Jika pertama kali WUS melakukan hubungan seksual pada 

usia kurang dari 20 tahun, berarti  

WUS memiliki resiko lebih tinggi terkena kanker serviks. 

     

2 Jika WUS mengalami keputihan yang banyak dan terus 

menerus atau mengalami pendarahan setelah bersenggama, 

WUS akan berpikir kemungkinan itu adalah gejala kanker 

leher rahim atau kanker serviks. 

     

3 Jika WUS mengalami keputihan yang banyak dan terus 

menerus atau mengalami pendarahan setelah bersenggama, 

maka WUS akan melakukan pemeriksaan IVA untuk deteksi 

dini kanker serviks. 

     

4 Jika WUS tahu tentang bahaya kanker serviks dan pentingnya 

pemeriksaan IVA untuk deteksi dini kanker WUS akan 

melakukan pemeriksaan secara rutin. 
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5 Jika ibu rutin melaksanakan pemeriksaan IVA maka WUS 

akan terhindar dari kanker serviks. 
     

6 Apakah menurut WUS pemeriksaan IVA dapat bermanfaat 

untuk melakukan pengobatan dini apabila sudah terkena 

kanker serviks 

     

7 Pemeriksaan IVA dilakukan pada organ kewanitaan bagian 

dalam, WUS tidak akan malu dan tetap melaksanakan 

pemeriksaan IVA. 

     

8. Puskesmas Bangetayu melayani pemeriksaan IVA, maka 

WUS akan melakukan pemeriksaan IVA secara rutin. 
     

 

V. Akses dari Tempat Tinggal Menuju ke Pelayanan Kesehatan  

1. Jarak rumah ibu dengan Puskesmas 

Bangetayu < 3km 

1. Ya 

2. Tidak 

 

2. Alat transportasi yang digunakan untuk 

pergi ke puskesmas  

1. Motor 

2. Mobil 

3. Sepeda 

4. Angkutan Umum 

5. Jalan Kaki 

 

3. Dengan alat transportasi tersebut berapa 

waktu yang ibu butuhkan untuk menempuh 

perjalanan ke puskesmas Bangetayu  

1. < 15 menit 

2. > 15 menit 

 

4. Biaya yang dikelurkan untuk menuju 

pelayanan pemeriksaan IVA lebih dari Rp. 

25.000 

1. Ya 

2. Tidak 

 

 

VI. Keterjangkauan Biaya 

1. Berapa kira-kira pendapatan keluarga dalam 

satu bulan? 

1. = Rp. 1.895.000; 

2. ≤ Rp. 1.895.000; 
 

2. berdasarkan penghasilan keluarga, ibu 

mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-

hari? 

1. Ya 

2. Tidak 
 

3. berdasarkan penghasilan keluarga, ibu 

mampu untuk memenuhi pembayaran biaya 

pemeriksaan IVA? 

1. Ya 

2. Tidak 

 

4. Ibu mampu membayar biaya pemeriksaan 

IVA di Puskesmas Bangetayu yang sebesar 

Rp. 25.000 

1. Ya 

2. Tidak 

 

5. Ibu memiliki kartu Jamkesmas  1. Ya 

2. Tidak 
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VII. Akses Informasi 

No Pertanyaan Ya Tidak 

1. Ibu pernah mendapatkan informasi mengenai pemeriksaan IVA.   

2. Apakah ibu pernah mendapatkan informasi mengenai IVA dari 

petugas kesehatan? 

  

3. Aapakah ibu pernah mendapatkan informasi mengenai IVA dari 

media cetak (majalah, koran, leaflet, pamphlet)? 

  

4. Apakah ibu pernah mendapatkan informasi mengenai IVA dari 

media Elektronik (Televisi, radio)? 

  

5. Dalam kurun waktu 1 tahun, ibu memperoleh informasi mengenai 

IVA 

  

6. Setelah mendapatkan informasi mengenai IVA, ibu tertarik ingin 

melakukan pemeeriksaan IVA 

  

7. Setelah melihat atau mendapatkan informasi mengenai IVA, apakah 

ibu ingin mencoba melakukan pemeriksaan IVA? 

  

 

VIII. Dukungan Suami / Keluarga 

No Pertanyaan Ya Tidak 

1. Apakah suami atau anggota keluarga memberikan informasi 

mengenai kanker serviks dan pemeriksaan IVA? 
  

2. Apakah suami atau anggota keluarga memberikan dorongan pada 

ibu untuk melakukan pemeriksaan IVA? 
  

3. Apakah suami/ keluarga memberikan ijin ibu untuk melakukan 

pemeriksaan IVA? 
  

4. Apakah suami atau anggota keluarga ibu selalu mengingatkan ibu 

untuk mau melakukan pemeriksaan IVA? 
  

5. Apakah suami ibu mau mengantarkan ibu jika ibu melakukan 

pemeriksaan IVA? 
  

6. Apakah suami ibu mau menjaga anak jika ibu melakukan 

pemeriksaan IVA? 
  

 

IX. Dukungan Petugas Kesehatan 

No Pertanyaan Ya Tidak 

1. Apakah ada petugas kesehatan yang memberikan penyuluhan 

kepada ibu tentang pemeriksaan IVA dalam 2 tahun terakhir? 
  

2. Apakah petugas kesehatan mengajak ibu untuk melakukan 

pemeriksaan IVA dalam 2 tahun terakhir? 
  

3. Apakah ada petugas kesehatan yang menjemput ibu untuk 

melakukan pemeriksaan IVA dalam 2 tahun terakhir? 
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4. Jika ibu datang ke Puskesmas Bangetayu, apakah ibu diberikan 

informasi dan arahan untuk pemeriksaan IVA? 
  

5. Jika ibu datang ke instalasi KIA Puskesmas Bangetayu, apakah 

ibu diberikan informasi dan arahan untuk pemeriksaan IVA? 
  

 

X. Dukungan Teman 

No Pertanyaan Ya Tidak 

1. Apakah ada teman ibu yang memberikan informasi mengenai IVA 

tes? 
  

2. Apakah teman ibu memberikan dorongan atau dukungan pada ibu 

untuk melakukan pemeriksaan IVA? 
  

3. Apakah ada teman ibu yang mengajak ibu untuk melakukan 

pemeriksaan IVA? 
  

4. Apakah ada teman ibu yang menjemput melakukan IVA?   
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Lampiran 12 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS INSTRUMEN 

 

1. PENGETAHUAN 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

soal_1 17.50 17.569 .809 .931 

soal_2 17.40 17.421 .676 .934 

soal_3 17.50 17.707 .758 .933 

soal_4 17.03 17.620 .518 .940 

soal_5 17.50 17.569 .809 .931 

soal_6 17.40 18.248 .435 .941 

soal_7 17.40 17.145 .759 .932 

soal_8 17.50 17.569 .809 .931 

soal_9 17.50 17.983 .659 .935 

soal_10 17.40 17.145 .759 .932 

soal_11 17.37 17.137 .724 .933 

soal_12 17.33 16.920 .755 .932 

soal_13 17.50 17.707 .758 .933 

soal_14 17.03 17.620 .518 .940 

soal_15 17.50 17.569 .809 .931 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.938 15 

2. SIKAP 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

soal_1 16.17 32.213 .515 .864 

soal_2 15.77 31.289 .638 .848 

soal_3 15.73 27.375 .835 .818 

soal_4 15.90 32.300 .572 .857 

soal_5 15.70 31.252 .634 .849 

soal_6 16.40 31.628 .475 .872 

soal_7 15.73 27.375 .835 .818 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.867 7 



118 
 

 
 

3. DUKUNGAN SUAMI 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

soal_1 6.33 2.161 .724 .754 

soal_2 6.23 2.147 .637 .766 

soal_3 6.33 2.161 .724 .754 

soal_4 5.87 2.257 .341 .846 

soal_5 6.33 2.161 .724 .754 

soal_6 6.23 2.254 .447 .811 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.811 6 

 

4. DUKUNGAN PETUGAS KESEHATAN 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

soal_1 5.10 1.472 .789 .724 

soal_2 5.00 1.517 .521 .800 

soal_3 5.10 1.541 .691 .752 

soal_4 4.63 1.551 .367 .866 

soal_5 5.10 1.472 .789 .724 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.811 5 
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5. AKSES INFORMASI 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

soal_1 7.57 3.289 .700 .820 

soal_2 7.47 3.016 .726 .811 

soal_3 7.57 3.289 .700 .820 

soal_4 7.10 3.334 .387 .871 

soal_5 7.57 3.289 .700 .820 

soal_6 7.47 3.361 .469 .851 

soal_7 7.47 3.016 .726 .811 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.850 7 

 

6. AKSES MENUJU PELAYANAN KESEHATAN 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

Soal_1 7.50 3.362 .761 .845 

Soal_2 7.40 3.214 .680 .853 

Soal_3 7.50 3.362 .761 .845 

Soal_4 7.03 3.482 .386 .902 

Soal_5 7.50 3.362 .761 .845 

Soal_6 7.37 3.206 .645 .859 

Soal_7 7.50 3.362 .761 .845 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.874 7 
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7. KETERJANGKAUAN BIAYA 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

soal_1 2.73 .478 .448 .462 

soal_2 2.83 .557 .490 .445 

soal_3 2.37 .447 .352 .638 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.608 3 

 

8. DUKUNGAN TEMAN 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

soal_1 3.97 .930 .634 .608 

soal_2 3.87 .878 .508 .668 

soal_3 3.97 .930 .634 .608 

soal_4 3.50 .879 .369 .776 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.724 4 
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Lampiran 14 Hasil Olah Data Penelitian 

UJI NORMALITAS DATA 

Normalitas *Sikap 

Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

Nilai_Sikap 163 100.0% 0 .0% 163 100.0% 

 

Descriptives 

   Statistic Std. Error 

Nilai_Sikap Mean 21.18 .382 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 20.43  

Upper Bound 21.94  

5% Trimmed Mean 21.69  

Median 22.00  

Variance 23.731  

Std. Deviation 4.871  

Minimum 0  

Maximum 28  

Range 28  

Interquartile Range 5  

Skewness -2.012 .190 

Kurtosis 6.355 .378 

 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

Nilai_Sikap .160 163 .000 .820 163 .000 

a. Lilliefors Significance Correction    
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ANALISIS UNIVARIAT 

1. PENDIDIKAN 
Pendidikan 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Rendah 103 63.2 63.2 63.2 

Tinggi 60 36.8 36.8 100.0 

Total 163 100.0 100.0  

2. PENGETAHUAN 
Pengetahuan 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Buruk 124 76.1 76.1 76.1 

Baik 39 23.9 23.9 100.0 

Total 163 100.0 100.0  

3. SIKAP 

SIkap 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Kurang Mendukung 111 68.1 68.1 68.1 

Mendukung 52 31.9 31.9 100.0 

Total 163 100.0 100.0  

4. DUKUNGAN SUAMI 
Dukungan_Suami 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Kurang Mendukung 73 44.8 44.8 44.8 

Mendukung 90 55.2 55.2 100.0 

Total 163 100.0 100.0  

5. DUKUNGAN PETUGAS KESEHATAN 
Dukungan_Petugas_Kes 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Kurang Mendukung 99 60.7 60.7 60.7 

Mendukung 64 39.3 39.3 100.0 

Total 163 100.0 100.0  
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6. AKSES INFORMASI 
Akses_Informasi 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Kurang Baik 65 39.9 40.0 40.5 

Baik 98 60.1 60.1 100.0 

Total 163 100.0 100.0  

7. AKSES MENUJU PELYANAN KESEHATAN 
Akses_menuju_Pelayanan_Kes 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Jauh 109 66.9 66.9 66.9 

Dekat 54 33.1 33.1 100.0 

Total 163 100.0 100.0  

8. KETERJANGKAUAN BIAYA 
Keterjangkauan_Biaya 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Tidak Mampu 75 46.0 46.0 46.0 

Mampu 88 54.0 54.0 100.0 

Total 163 100.0 100.0  

9. DUKUNGAN TEMAN 
Dukungan_Teman 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Kurang 
Mendukung 

126 77.3 77.3 77.3 

Mendukung 37 22.7 22.7 100.0 

Total 163 100.0 100.0  
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ANALISIS BIVARIAT 

1. PENDIDIKAN 

Pendidikan * Pemeriksaan_IVA Crosstabulation 

   Pemeriksaan_IVA 

Total    Tidak Periksa Periksa 

Pendidikan Rendah Count 102 1 103 

Expected Count 96.0 7.0 103.0 

% within Pendidikan 99.0% 1.0% 100.0% 

Tinggi Count 50 10 60 

Expected Count 56.0 4.0 60.0 

% within Pendidikan 83.3% 16.7% 100.0% 

Total Count 152 11 163 

Expected Count 152.0 11.0 163.0 

% within Pendidikan 93.3% 6.7% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 

Value Df 

Asymp. 
Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square 14.842
a
 1 .000   

Continuity Correction
b
 12.453 1 .000   

Likelihood Ratio 15.222 1 .000   

Fisher's Exact Test    .000 .000 

Linear-by-Linear Association 14.751 1 .000   

N of Valid Cases
b
 163     

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,05. 

b. Computed only for a 2x2 table     

 
Symmetric Measures 

  Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal 
Contingency Coefficient .190 .014 

N of Valid Cases 163  
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Risk Estimate 

 

Value 

95% Confidence Interval 

 Lower Upper 

Odds Ratio for Pendidikan 
(Rendah / Tinggi) 

20.400 2.540 163.829 

For cohort Pemeriksaan_IVA 
= Tidak Periksa 

1.188 1.060 1.333 

For cohort Pemeriksaan_IVA 
= Periksa 

.058 .008 .444 

N of Valid Cases 163   

2. PENGETAHUAN 
Pengetahuan * Pemeriksaan_IVA Crosstabulation 

   Pemeriksaan_IVA 

Total    Tidak Periksa Periksa 

Pengetahuan Buruk Count 119 5 124 

Expected Count 115.6 8.4 124.0 

% within Pengetahuan 96.0% 4.0% 100.0% 

Baik Count 33 6 39 

Expected Count 36.4 2.6 39.0 

% within Pengetahuan 84.6% 15.4% 100.0% 

Total Count 152 11 163 

Expected Count 152.0 11.0 163.0 

% within Pengetahuan 93.3% 6.7% 100.0% 

 
Chi-Square Tests 

 
Value Df 

Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square 6.076
a
 1 .014   

Continuity Correction
b
 4.406 1 .036   

Likelihood Ratio 5.158 1 .023   

Fisher's Exact Test    .023 .023 

Linear-by-Linear Association 6.039 1 .014   

N of Valid Cases
b
 163     

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,63. 

b. Computed only for a 2x2 table     
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Symmetric Measures 

  Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Contingency Coefficient .190 .014 

N of Valid Cases 163  

 
Risk Estimate 

 

Value 

95% Confidence Interval 

 Lower Upper 

Odds Ratio for Pengetahuan 
(Buruk / Baik) 

4.327 1.242 15.072 

For cohort Pemeriksaan_IVA 
= Tidak Periksa 

1.134 .987 1.303 

For cohort Pemeriksaan_IVA 
= Periksa 

.262 .085 .812 

N of Valid Cases 163   

3. SIKAP 
SIkap * Pemeriksaan_IVA Crosstabulation 

   Pemeriksaan_IVA 

Total    Tidak Periksa Periksa 

SIkap Kurang Mendukung Count 108 3 111 

% within SIkap 97.3% 2.7% 100.0% 

Mendukung Count 44 8 52 

% within SIkap 84.6% 15.4% 100.0% 

Total Count 152 11 163 

% within SIkap 93.3% 6.7% 100.0% 

 
Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square 9.050
a
 1 .003   

Continuity Correction
b
 7.147 1 .008   

Likelihood Ratio 8.316 1 .004   

Fisher's Exact Test    .005 .005 

Linear-by-Linear 
Association 

8.994 1 .003   

N of Valid Cases
b
 163     

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,51. 

b. Computed only for a 2x2 table     
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Symmetric Measures 

  Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Contingency Coefficient .161 .037 

N of Valid Cases 163  

 
Risk Estimate 

 

Value 

95% Confidence Interval 

 Lower Upper 

Odds Ratio for SIkap 
(Kurang Mendukung / 
Mendukung) 

6.545 1.659 25.821 

For cohort Pemeriksaan_IVA 
= Tidak Periksa 

1.150 1.020 1.296 

For cohort Pemeriksaan_IVA 
= Periksa 

.176 .049 .635 

N of Valid Cases 163   

4. DUKUNGAN SUAMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dukungan_Suami * Pemeriksaan_IVA Crosstabulation 

   Pemeriksaan_IVA 

Total    Tidak Periksa Periksa 

Dukungan_Suami Kurang  Count 66 7 73 

Expected Count 68.1 4.9 73.0 

% within 
Dukungan_Suami 

90.4% 9.6% 100.0% 

Mendukung Count 86 4 90 

Expected Count 83.9 6.1 90.0 

% within 
Dukungan_Suami 

95.6% 4.4% 100.0% 

Total Count 152 11 163 

Expected Count 152.0 11.0 163.0 

% within 
Dukungan_Suami 

93.3% 6.7% 100.0% 
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Chi-Square Tests 

 
Value Df 

Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square 1.695
a
 1 .193   

Continuity Correction
b
 .976 1 .323   

Likelihood Ratio 1.692 1 .193   

Fisher's Exact Test    .222 .162 

Linear-by-Linear Association 1.685 1 .194   

N of Valid Cases
b
 163     

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,93. 

b. Computed only for a 2x2 table     

Risk Estimate 

 

Value 

95% Confidence Interval 

 Lower Upper 

Odds Ratio for 
Dukungan_Suami (Kurang  / 
Mendukung) 

.439 .123 1.561 

For cohort Pemeriksaan_IVA 
= Tidak Periksa 

.946 .867 1.032 

For cohort Pemeriksaan_IVA 
= Periksa 

2.158 .657 7.085 

N of Valid Cases 163   

 
Symmetric Measures 

  Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Contingency Coefficient .101 .193 

N of Valid Cases 163  
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5. DUKUNGAN PETUGAS KESEHATAN 
Dukungan_Petugas_Kes * Pemeriksaan_IVA Crosstabulation 

   Pemeriksaan_IVA 

Total    Tidak Periksa Periksa 

Dukungan_Petugas
_Kes 

Kurang 
Mendukung 

Count 96 3 99 

% within 
Dukungan_Petugas
_Kes 

97.0% 3.0% 100.0% 

Mendukung Count 56 8 64 

% within 
Dukungan_Petugas
_Kes 

87.5% 12.5% 100.0% 

Total Count 152 11 163 

% within 
Dukungan_Petugas
_Kes 

93.3% 6.7% 100.0% 

 
Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square 5.539
a
 1 .019   

Continuity Correction
b
 4.137 1 .042   

Likelihood Ratio 5.435 1 .020   

Fisher's Exact Test    .025 .022 

Linear-by-Linear Association 5.505 1 .019   

N of Valid Cases
b
 163     

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,32. 

b. Computed only for a 2x2 table     

 
Symmetric Measures 

  Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Contingency Coefficient .181 .019 

N of Valid Cases 163  
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Risk Estimate 

 

Value 

95% Confidence Interval 

 Lower Upper 

Odds Ratio for 
Dukungan_Petugas_Kes 
(Kurang Mendukung / 
Mendukung) 

4.571 1.165 17.940 

For cohort Pemeriksaan_IVA 
= Tidak Periksa 

1.108 1.004 1.223 

For cohort Pemeriksaan_IVA 
= Periksa 

.242 .067 .880 

N of Valid Cases 163   

6. AKSES INFORMASI 

Akses_Informasi * Pemeriksaan_IVA Crosstabulation 

   Pemeriksaan_IVA 

Total    Tidak Periksa Periksa 

Akses_Informasi Kurang Baik Count 65 1 66 

% within 

Akses_Informasi 
98.5% 1.5% 100.0% 

Baik Count 87 10 97 

% within 

Akses_Informasi 
89.7% 10.3% 100.0% 

Total Count 152 11 163 

% within 

Akses_Informasi 
93.3% 6.7% 100.0% 

 
Chi-Square Tests 

 
Value Df 

Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square 4.827
a
 1 .028   

Continuity Correction
b
 3.530 1 .060   

Likelihood Ratio 5.811 1 .016   

Fisher's Exact Test    .029 .024 

Linear-by-Linear Association 4.797 1 .029   

N of Valid Cases
b
 163     

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,45. 

b. Computed only for a 2x2 table     
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Symmetric Measures 

  Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Contingency Coefficient .172 .025 

N of Valid Cases 163  

 
Risk Estimate 

 

Value 

95% Confidence Interval 

 Lower Upper 

Odds Ratio for 
Akses_Informasi (Kurang 
Baik / Baik) 

7.471 .933 59.839 

For cohort Pemeriksaan_IVA 
= Tidak Periksa 

1.098 1.020 1.182 

For cohort Pemeriksaan_IVA 
= Periksa 

.147 .019 1.121 

N of Valid Cases 163   

7. AKSES MENUJU PELAYANAN KESEHATAN 
Akses_menuju_Pelayanan_Kes * Pemeriksaan_IVA Crosstabulation 

   Pemeriksaan_IVA 

Total    Tidak periksa Periksa 

Akses_menuju_
Pelayanan_Kes 

Jauh Count 106 3 109 

Expected Count 101.6 7.4 109.0 

% within 
Akses_menuju_Pelayanan_Kes 

97.2% 2.8% 100.0% 

Dekat Count 46 8 54 

Expected Count 50.4 3.6 54.0 

% within 
Akses_menuju_Pelayanan_Kes 

85.2% 14.8% 100.0% 

Total Count 152 11 163 

Expected Count 152.0 11.0 163.0 

% within 
Akses_menuju_Pelayanan_Kes 

93.3% 6.7% 100.0% 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square 8.349
a
 1 .004   

Continuity Correction
b
 6.542 1 .011   

Likelihood Ratio 7.772 1 .005   

Fisher's Exact Test    .007 .007 

Linear-by-Linear Association 8.298 1 .004   

N of Valid Cases
b
 163     

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,64. 

b. Computed only for a 2x2 table     
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Symmetric Measures 

  Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Contingency Coefficient .172 .025 

N of Valid Cases 163  

 
Risk Estimate 

 

Value 

95% Confidence Interval 

 Lower Upper 

Odds Ratio for 
Akses_menuju_Pelayanan_
Kes (Jauh / Dekat) 

6.145 1.559 24.214 

For cohort Pemeriksaan_IVA 
= Tidak periksa 

1.142 1.017 1.282 

For cohort Pemeriksaan_IVA 
= Periksa 

.186 .051 .672 

N of Valid Cases 163   

8. KETERJANGKAUAN BIAYA 

Keterjangkauan_Biaya * Pemeriksaan_IVA Crosstabulation 

   Pemeriksaan_IVA 

Total 
   Tidak 

Periksa Periksa 

Keterjangkauan
_Biaya 

Tidak Mampu Count 70 5 75 

Expected Count 69.9 5.1 75.0 

% within 
Keterjangkauan_Biaya 

93.3% 6.7% 100.0% 

Mampu Count 82 6 88 

Expected Count 82.1 5.9 88.0 

% within 
Keterjangkauan_Biaya 93.2% 6.8% 100.0% 

Total Count 152 11 163 

Expected Count 152.0 11.0 163.0 

% within 
Keterjangkauan_Biaya 

93.3% 6.7% 100.0% 

 
Chi-Square Tests 

 
Value Df 

Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square .001
a
 1 .969   

Continuity Correction
b
 .000 1 1.00   

Likelihood Ratio .001 1 .969   

Fisher's Exact Test    1.00 .610 

Linear-by-Linear Association .001 1 .969   

N of Valid Cases
b
 163     
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a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,06. 

b. Computed only for a 2x2 table     

 

Risk Estimate 

 

Value 

95% Confidence Interval 

 Lower Upper 

Odds Ratio for Keterjangkauan_Biaya 
(Tidak Mampu / Mampu) 

1.024 .300 3.501 

For cohort Pemeriksaan_IVA = Tidak 
Periksa 

1.002 .922 1.088 

For cohort Pemeriksaan_IVA = Periksa .978 .311 3.076 

N of Valid Cases 163   

 

Symmetric Measures 

  Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Contingency Coefficient .003 .969 

N of Valid Cases 163  

9. DUKUNGAN TEMAN 

Dukungan_Teman * Pemeriksaan_IVA Crosstabulation 

   Pemeriksaan_IVA 

Total    Tidak Periksa Periksa 

Dukungan_Teman Kurang  Count 123 3 126 

Expected Count 117.5 8.5 126.0 

% within 
Dukungan_Teman 

97.6% 2.4% 100.0% 

Mendukung Count 29 8 37 

Expected Count 34.5 2.5 37.0 

% within 
Dukungan_Teman 

78.4% 21.6% 100.0% 

Total Count 152 11 163 

Expected Count 152.0 11.0 163.0 

% within 
Dukungan_Teman 

93.3% 6.7% 100.0% 
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Chi-Square Tests 

 
Value Df 

Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square 16.825
a
 1 .000   

Continuity Correction
b
 13.907 1 .000   

Likelihood Ratio 13.561 1 .000   

Fisher's Exact Test    .000 .000 

Linear-by-Linear Association 16.722 1 .000   

N of Valid Cases
b
 163     

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,50. 

b. Computed only for a 2x2 table     

 

Symmetric Measures 

  Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Contingency Coefficient .306 .000 

N of Valid Cases 163  

 
Risk Estimate 

 

Value 

95% Confidence Interval 

 Lower Upper 

Odds Ratio for 
Dukungan_Teman (Kurang  / 
Mendukung) 

11.310 2.825 45.283 

For cohort Pemeriksaan_IVA 
= Tidak Periksa 

1.245 1.049 1.478 

For cohort Pemeriksaan_IVA 
= Periksa 

.110 .031 .394 

N of Valid Cases 163   
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Lampiran 15 Dokumentasi Penelitin 

DOKUMENTASI PENELITIAN 

 

 

Gambar 1. Peneliti menjelaskan maksud dan tujuan penelitian 

 

 

Gambar 2. Penandatanganan Informed consent 
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Gambar 3. Pengisian kuesioner oleh responden 

 

Gambar 4. Pengisian kuesioner oleh responden 

 


