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Oleh 

 

M. RIZKI FATHURROHIM 

 
Latar Belakang: Kanker serviks merupakan kanker paling sering keempat pada 

wanita dengan perkiraan 530.000 kasus baru, yang mewakili 7,9% dari semua kanker 

wanita. Kejadian kanker serviks dapat dideteksi dengan metode Inspeksi Visual Asam 

Asetat (IVA). Berdasarkan hasil prasurvey yang dilakukan dengan wawancara tidak 

terstruktur kepada 20 wanita usia subur yang ada di wilayah Puskesmas Kalibalangan, 

diketahui bahwa sebanyak 15 (75%) wanita belum pernah melakukan pemeriksaan 

IVA dan sebanyak 11 (73,3%) wanita mengatakan bahwa tidak mengetahui tentang 

IVA dan manfaat pemeriksaan IVA. 

Tujuan Penelitian: Menganalisis hubungan tingkat pengetahuan wanita usia subur 

dan dukungan suami terhadap pemeriksaan inspeksi visual asam asetat sebagai 

pemeriksaan deteksi  lesi pra kanker serviks di Puskesmas  Kalibalangan  Kabupaten 

Lampung Utara tahun 2019. 

Metode Penelitian: Penelitan ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan 

rancangan cross sectional. Penelitian ini telah dilaksanakan di Puskesmas 

Kalibalangan. Sasaran penelitian ini adalah seluruh wanita usia subur yang telah 

menikah, sampel sebanyak 381 orang dengan teknik convenience sampling. Objek 

yang diambil adalah pengetahuan dan dukungan suami. Pengumpulan data dengan 

kuesioner, analisis data secara univariat dan bivariat (chi square). 

Hasil penelitian: Didapatkan hasil sebanyak 151 (77,0%) responden tidak pernah 

melakukan pemeriksaan IVA. Berdasarkan hasil penelitian sebagian besar responden 

dengan pengetahuan yang kurang baik yaitu sebanyak 121 (61,7%) dan responden 

yang  tidak ada dukungan suami yaitu sebanyak 144 (73.5%).  

Kesimpulan: Terdapat  hubungan pengetahuan wanita usia subur dan dukungan 

suami terhadap pemeriksaan inspeksi visual asam asetat sebagai pemeriksaan deteksi  

lesi pra kanker serviks di Puskesmas  Kalibalangan  Kabupaten Lampung Utara tahun 

2019 (p-value = 0,000 dan OR 13.707). 

 

Kata kunci  : Dukungan suami, Insepeksi Visual Asam Asetat (IVA),        

Pengetahuan 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

CORRELATION OF  KNOWLEDGE LEVEL IN FERTILE WOMEN AND 

HUSBAND’S SUPPORT TOWARDS   VISUAL INSPECTION BY ACETIC 

ACID AS  DETECTION METHOD FOR PRE CANCER CERVICAL 

LESIONS  IN THE MAIN KALIBALANGAN COMMUNITY HEALTH 

CARE   IN  NORTH LAMPUNG REGENCY 2019 

 

By 

 

M. RIZKI FATHURROHIM 

 
Background: Cervical cancer is the fourth most common cancer in women with an 

estimated 530,000 new cases, representing 7.9% of all female cancers. Cervical 

cancer events can be detected by the Visual Inspection Method of Acetic Acid (IVA). 

Based on the results of pre-survey conducted with unstructured interviews with 20 

women of childbearing age in the Kalibalangan Health Center area, it is known that 

as many as 15 (75%) women have never had an IVA examination and as many as 11 

(73.3%) women said that they did not know about IVA and IVA examination 

benefits. 

Research Objectives: Analyzing the relationship of the level of knowledge of 

women of childbearing age and husband's support to the visual inspection of acetic 

acid as an examination of the detection of cervical pre-cancerous lesions in 

Kalibalangan Community Health Center, North Lampung Regency in 2019. 

Research Methods: This research is a type of quantitative research with cross 

sectional design. This research has been carried out at the Kalibalangan Main Health 

Center. The target of this study is all women of childbearing age who have been 

married, a sample of 381 people with convenience sampling technique. The object 

taken is the husband's knowledge and support. Data collection by questionnaire, data 

analysis by univariate and bivariate (chi square). 

Results: The results obtained as many as 151 (77.0%) of respondents never did an 

IVA examination. Based on the results of the study most of the respondents with poor 

knowledge were 121 (61.7%) and respondents without husband support were 144 

(73.5%). 

Conclusion: There is a correlation between knowledge of women of childbearing age 

and husband's support to the visual inspection of acetic acid as an examination of 

detection of cervical pre-cancerous lesions in Kalibalangan Community Health 

Center, North Lampung Regency in 2019 (p-value = 0,000 and OR 13,707). 

 

Keywords : Husband's support, Knowledge, Visual Inspection By Acetid Acid 

(VIA) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kesehatan reproduksi adalah keadaan sehat secara fisik, mental, sosial, secara 

utuh tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan 

dengan sistem, fungsi dan proses reproduksi (Peraturan Pemerintah RI No 61, 

2014). Menjaga kesehatan organ reproduksi pada wanita adalah sangat 

penting karena terdapat organ yang kompleks sehingga dapat timbul 

bermacam penyakit yang berbahaya seperti kanker serviks. Kanker serviks 

adalah tumor ganas yang tumbuh di daerah leher rahim (serviks). Kanker 

serviks merupakan keganasan yang paling banyak ditemukan di negara 

berkembang begitu juga di Indonesia menduduki peringkat satu. Umumnya 

kanker serviks sekitar 70% datang dengan kondisi stadium lanjut (Nugroho, 

2010). 

 

Kejadian kanker serviks dapat dideteksi dengan metode Inspeksi Visual Asam 

Asetat (IVA), pemeriksaan IVA bertujuan untuk menemukan lesi pra kanker 

leher rahim, sebelum menjadi kanker. Metode inspeksi visual lebih mudah, 

lebih sederhana dan lebih mampu terlaksana. Metode ini dapat dilakukan di 

semua tingkat pelayanan kesehatan oleh petugas kesehatan yang terlatih 

(Kemenkes, 2015). Skrining IVA efektif memberikan kontribusi untuk 
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menurunkan mortalitas dan morbiditas yang terkait dengan keganasan kanker 

serviks (Rahatgaonkar, 2012). 

 

Kanker serviks merupakan kanker paling sering keempat pada wanita dengan 

perkiraan 530.000 kasus baru, yang mewakili 7,9% dari semua kanker wanita. 

Pada tahun 2015 sekitar 90% kematian atau sebanyak  270.000 akibat kanker 

serviks terjadi di negara berpenghasilan rendah dan menengah  (World Health 

Organization, 2017). Perkiraan American Cancer Society untuk kanker 

serviks di Amerika Serikat untuk tahun 2018 adalah sekitar 13.240 kasus baru 

kanker serviks invasif. Sekitar 4.170 wanita akan meninggal akibat kanker 

serviks (WHO, Januari 2018). Pada tahun 2018, diperkirakan 930 kasus baru 

kanker serviks akan didiagnosis di Australia (Australian Institute of Health 

and Welfare, Januari 2018). Di Hongkong, kanker serviks adalah kanker 

ketujuh yang paling umum di antara wanita dengan 500 kasus baru di tahun 

2015, menyumbang 3,3% dari semua kasus kanker baru pada wanita 

(Soerjomataram, 2017).  

 

Penyakit kanker serviks merupakan penyakit kanker dengan prevalensi 

tertinggi di Indonesia pada tahun 2013, yaitu kanker serviks sebesar 0,8% 

Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Maluku Utara dan Provinsi D.I. 

Yogyakarta memiliki prevalensi kanker serviks tertinggi yaitu sebesar 1,5%. 

Berdasarkan estimasi jumlah penderita kanker serviks terbanyak terdapat 

pada Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Tengah, sedangkan di Provinsi 

Lampung sebesar 0,2% atau sebanyak 765 orang (Kemenkes, 2015). Tahun 

2016 dari 1.739 jumlah wanita PUS yang dicurigai Kanker serviks, provinsi 
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Lampung merupakan urutan ketiga tertinggi dengan jumlah 227 kasus setelah 

DKI Jakarta (269 kasus) dan Bali sebanyak 254 kasus (Kemenkes, 2017) 

 

Berdasarkan laporan dari 25 rumah sakit dengan jumlah penderita kanker 

berkunjung dan dirawat di rumah sakit di Provinsi Lampung selama tahun 

2014 mencapai 283 penderita dan pencapaian pemeriksaan  kanker leher 

rahim di tahun 2014 sebanyak 7.920 orang. Pada tahun 2015, dari 8.705 

wanita Usia Subur (WUS) yang melakukan pemeriksaan IVA sebanyak 306 

WUS dengan IVA positif dimana kasus tertinggi di Kabupaten Lampung 

Selatan dari 2.900 wanita yang melakukan pemeriksaan IVA sebanyak 57 

orang dinyatakan positif atau sebesar (1,96%) dan terendah di Kabupaten 

Lampung Barat dan Pesisir Barat dengan kejadian 0. Sedangkan Kabupaten 

Lampung Utara dari 480 wanita yang melakukan pemeriksaan IVA, sebanyak 

19 (3,95%) wanita dengan hasil IVA positif (Dinas Kesehatan Provinsi 

Lampung, 2016). Tahun 2016, dari 1.210.947 perempuan usia 30-49 tahun, 

sebanyak 28.612 (2,36%) perempuan yang melakukan pemeriksaan IVA, 

Kabupaten tertinggi ada di Kabupaten Lampung Selatan sebanyak 11.459 

(8,02) orang dan terendah di lampung Utara sebanyak 171 (0,09%) (Dinas 

Kesehatan Provinsi Lampung, 2017). Berdasarkan data terlihat bahwa 

pemeriksaaan IVA di Kabupaten Lampung Utara pencapaiannya lebih rendah 

namun IVA yang dinyatakan positif lebih banyak. 

 

Tes Inspeksi Visual Asam Asetat (Tes IVA) adalah suatu metode skrining 

kanker serviks dengan menggunakan larutan asam asetat 3-5% pada serviks 

dan melihat perubahan warna yang terjadi setelah dilakukan olesan yang 
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bertujuan untuk melihat adanya sel serviks yang mengalami displasia. 

(Kemenkes, 2013). Penelitian membuktikan bahwa tes IVA memiliki tingkat 

sensitivitas dan spesifisitas yang cukup tinggi untuk digunakan sebagai 

metode penapisan lesi prakanker (Mayura, 2011).  

 

Banyak faktor yang berhubungan dengan keikutsertaan ibu untuk ikut serta 

pada tes IVA di antaranya adalah faktor yang dipengaruhi oleh pengetahuan, 

niat dan sikap ibu. Wanita yang bersikap baik berpotensi lebih besar 

menjalani pemeriksaan IVA jika dibandingkan dengan wanita yang bersikap 

kurang baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi yang salah 

(seperti tidak perlu memeriksakan diri karena tidak adanya gejala kanker, 

kanker serviks hanya untuk wanita yang berperilaku seksual yang tidak aman) 

dapat mempengaruhi keikutsertaan  kanker serviks. Menurut Warta (2015) 

partisipasi wanita untuk pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) 

masih minim, akibatnya mayoritas untuk mengetahui setelah stadium tinggi 

sehingga peluang kesembuhannya makin kecil.  

 

Salah satu upaya untuk menciptakan perilaku masyarakat yang kondusif 

untuk kesehatan adalah melalui pendidikan kesehatan yaitu kegiatan untuk 

meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat. Selain itu status 

ekonomi juga berpengaruh terhadap rendahnya  kanker serviks. Penyebaran 

masalah kesehatan yang berbeda berdasarkan status ekonomi pada umumnya 

dipengaruhi oleh adanya perbedaan kemampuan ekonomi dalam mencegah 

penyakit dan adanya perbedaan sikap hidup dan prilaku yang dimiliki 

seseorang. Keikutsertaan pemeriksaan IVA suatu bentuk perilaku yang 
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disebabkan oleh berbagai hal antara lain karena faktor predisposisi 

(pengetahuan, sikap, dan lain-lain), pemungkin dan penguat (Notoadmotjo, 

2012). 

 

Berdasarkan hasil prasurvey yang dilakukan dengan wawancara tidak 

terstruktur kepada 20 wanita usia subur yang ada di wilayah Puskesmas 

Kalibalangan, diketahui bahwa sebanyak 15 (75%) wanita belum pernah 

melakukan pemeriksaan IVA. Dari 15 orang yang belum pernah melakukan 

pemeriksaan tersebut, diketahui berbagai alasan penyebab tidak melakukan 

pemeriksaan, sebanyak 11 (73,3%) wanita mengatakan bahwa tidak 

mengetahui tentang IVA dan manfaat pemeriksaan IVA. 

 

Berdasarkan paparan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang 

hubungan tingkat pengetahuan wanita usia subur dan dukungan suami dengan 

pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat sebagai pemeriksaan deteksi lesi 

pra kanker serviks di Puskesmas Kalibalangan Kabupaten Lampung Utara 

tahun 2019.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat 

dirumuskan masalah penelitian yaitu: “Apakah ada hubungan tingkat 

pengetahuan wanita usia subur dan dukungan suami dengan pemeriksaan 

Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) sebagai metode deteksi lesi pra kanker 

serviks di Puskesmas Kalibalangan  Kabupaten Lampung Utara tahun 2019?“ 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk menganalisis hubungan tingkat pengetahuan wanita usia subur 

dan dukungan suami dengan pemeriksaan inspeksi visual asam asetat 

sebagai metode deteksi lesi pra kanker serviks di Puskesmas 

Kalibalangan  Kabupaten Lampung Utara tahun 2019. 

 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Untuk menganalisis distribusi frekuensi tingkat pengetahuan dan 

pemeriksaan lesi pra kanker serviks dengan metode visual asam 

asetat (IVA) di Puskesmas Kalibalangan  Kabupaten Lampung 

Utara tahun 2019. 

2. Untuk menganalisis distribusi frekuensi dukungan suami dan 

pemeriksaan lesi pra kanker serviks dengan metode visual asam 

asetat (IVA) di Puskesmas Kalibalangan  Kabupaten Lampung 

Utara tahun 2019. 

3. Untuk menganalisis hubungan tingkat pengetahuan wanita usia 

subur terhadap Pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat sebagai 

metode deteksi lesi pra kanker serviks di Puskesmas Kalibalangan  

Kabupaten Lampung Utara tahun 2019. 

4. Untuk menganalisis hubungan tingkat dukungan suami terhadap 

Pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat sebagai metode deteksi 

lesi pra kanker serviks di Puskesmas Kalibalangan  Kabupaten 

Lampung Utara tahun 2019. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

a. Bagi Peneliti   

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman dan wawasan 

peneliti serta sebagai media untuk menerapkan ilmu yang telah didapatkan 

selama di bangku kuliah  

b. Bagi Institusi Pendidikan  

Penelitian ini dapat berguna sebagai referensi tentang hubungan tingkat 

pengetahun terhadap pemeriksaan IVA  sebagai deteksi dari penyakit  

kanker serviks 

c. Bagi Masyarakat  

Sebagai sumber informasi dan menambah wawasan dan pengetahuan  

mengenai dari pentingnya pemeriksaan IVA sebagai deteksi dari penyakit  

kanker serviks. 

 



 

 

 

 

 

BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1 Inspeksi Visual dengan Asam Asetat (IVA) 

2.1.1 Pengertian IVA 

IVA (inspeksi visual dengan asam asetat) merupakan cara sederhana 

untuk mendeteksi kanker leher rahim sedini mungkin (Sukaca, 2009). 

IVA merupakan pemeriksaan leher rahim (serviks) dengan cara melihat 

langsung (dengan mata telanjang) leher rahim setelah memulas leher 

rahim dengan larutan asam asetat 3-5% (Arum, 2015). 

 

Laporan hasil konsultasi WHO (2017) dalam Wijaya Delia (2010) 

menyebutkan bahwa IVA dapat mendeteksi lesi tingkat pra kanker 

(high-Grade Precanceraus Lesions) dengan sensitivitas sekitar 66-96% 

dan spesifitas 64-98%. Sedangkan nilai prediksi positif (positive 

predective value) dan nilai prediksi negatif (negative predective value) 

masing-masing antara 10-20% dan 92-97%.  

 

2.1.2 Tujuan IVA 

Untuk mengurangi morbiditas atau mortalitas dari penyakit kanker 

Serviks  dengan pengobatan dini terhadap kasus-kasus yang ditemukan. 

Untuk mengetahui kelainan yang terjadi pada leher rahim. 
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2.1.3 Keuntungan IVA 

Menurut (Nugroho, 2010) keuntungan IVA dibandingkan tes-tes 

diagnosa lainnya adalah  mudah, praktis, mampu laksana, dapat 

dilaksanakan oleh seluruh tenaga kesehatan, alat-alat yang dibutuhkan 

sederhana, sesuai untuk pusat pelayanan sederhana. Menurut (Emilia, 

2010) keuntungan IVA kinerja tes sama dengan tes lain, memberikan 

hasil segera sehingga dapat diambil keputusan mengenai 

penatalaksanaannya 

 

2.1.4 Jadwal IVA 

Program Skrining Oleh WHO : 

1. Skrining pada setiap wanita minimal 1X pada usia 35-40 tahun 

2. Ideal dan optimal pemeriksaan dilakukan setiap 3 tahun pada wanita 

usia 25-60 tahun. 

3. Skrining yang dilakukan sekali dalam 10 tahun atau sekali seumur 

hidup memiliki dampak yang cukup signifikan. 

4. Di Indonesia, anjuran untuk melakukan IVA bila : hasil positif (+) 

adalah 1 tahun dan, bila hasil negatif (-) adalah 5 tahun 

 

2.1.5 Syarat Mengikuti Test IVA (Kemenkes, 2015) 

1. Perempuan berusia 30-50 tahun 

2. Perempuan yang menjadi klien pada klinik IMS dengan discharge 

(keluar cairan) dari vagina yang abnormal atau nyeri pada abdomen 

bawah (bahkan jika diluar kelompok usia tersebut) 

3. Sudah pernah melakukan hubungan seksual 
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4. Tidak sedang datang bulan/haid 

5. Perempuan yang tidak hamil (walaupun bukan larangan mutlak 

suatu hal yang rutin, perempuan yang sedang hamil dapat menjalani 

penapisan dengan aman, tetapi tidak boleh menjalani pengobatan 

dengan krioterapi) oleh karena itu IVA belum dapat dimasukkan 

pelayanan rutin pada klinik antenatal 

6. 24 jam sebelumnya tidak melakukan hubungan seksual 

 

2.1.6 Pelaksanaan Skrining IVA 

Untuk melaksanakan skrining dengan metode IVA, dibutuhkan tempat 

dan alat sebagai berikut: 

1. Ruangan tertutup, karena pasien diperiksa dengan posisi litotomi 

2. Meja/tempat tidur periksa yang memungkinkan pasien berada pada 

posisi litotomi 

3. Terdapat sumber cahaya untuk melihat serviks 

4. Spekulum vagina 

5. Asam asetat (3-5%) 

6. Swab-lidi berkapas 

7. Sarung tangan 
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Beberapa kategori temuan IVA tampak seperti tabel berikut : 

Tabel 1 Kategori Temuan IVA 
1. Negatif  • tak ada lesi bercak putih (acetowhite lesion)  

• bercak putih pada polip endoservikal atau kista nabothi  

• garis putih mirip lesi acetowhite pada sambungan 

skuamokolumnar  

2. Positif 1 (+)  • samar, transparan, tidak jelas, terdapat lesi bercak putih 

yang ireguler pada serviks  

• lesi bercak putih yang tegas, membentuk sudut (angular), 

geographic acetowhite lessions yang terletak jauh dari 

sambungan skuamokolumnar  

3. Positif 2 (++)  • lesi acetowhite yang buram, padat dan berbatas jelas sampai 

ke sambungan skuamokolumnar 

• lesi acetowhite yang luas, circumorificial, berbatas tegas, 

tebal dan padat  

• pertumbuhan pada leher rahim menjadi acetowhite  

 

Menurut (Arum, 2015) Ada beberapa kategori yang dapat 

dipergunakan, salah satu kategori yang dapat di pergunakan adalah: 

a. IVA negatif = menunjukkan leher rahim normal. 

b. IVA radang = Serviks dengan radang (servisitis), atau kelainan 

jinak lainnya (polip serviks). 

c. IVA positif = ditemukan bercak putih (aceto white epithelium). 

Kelompok ini yang menjadi sasaran temuan skrining kanker serviks 

dengan metode IVA karena temuan ini mengarah pada diagnosis 

Serviks pra kanker (dispalsia ringan-sedang-berat atau kanker 

serviks in situ). 

d. IVA-Kanker serviks = Pada tahap ini pun, untuk upaya penurunan 

temuan stadium kanker serviks, masih akan bermanfaat bagi 

penurunan kematian akibat kanker serviks bila ditemukan masih 

pada stadium invasif dini (stadium IB-IIA).  
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Lesi prakanker ringan/jinak (NIS 1) menunjukkan lesi putih pucat yang 

bisa berbatasan dengan sambungan skuamokolumnar. Lesi yang lebih 

parah (NIS 2-3 seterusnya) menunjukkan lesi putih tebal dengan batas 

yang tegas, dimana salah satu tepinya selalu berbatasan dengan 

sambungan skuamokolumnar.  

 

2.1.7 Akurasi IVA 

Beberapa penelitian terdahulu menyebutkan bahwa metode IVA 

berpotensi menjadi alternatif metode skrining kanker leher rahim di 

daerah-daerah yang memiliki sumber daya terbatas. Namun demikian, 

akurasi metode ini dalam penerapan klinis masih terus dikaji di 

berbagai negara berkembang. 

 

Penelitian Universitas Zimbabwe dan JHPIEGO Cervical cancer 

project yang melibatkan 2.203 perempuan di Zimbabwe hasil penelitian 

sensitivitas IVA dibanding pemeriksaan sitologi (Tes Pap) berturut-

turut adalah 76,7% dan 44,3%. Meskipun begitu, dilaporkan juga 

bahwa metode IVA ini kurang spesifik, angka spesifisitas IVA hanya 

64,1% dibanding sitologi 90,6%. 

 

Sementara Doh et al. (2005) Hasil penelitian menunjukkan sensitivitas 

IVA dibanding Tes Pap 70.4% dan 47.7%, sedangkan spesifitas IVA 

dan Tes Pap berturut-turut 77.6% dan 94.2%, nilai prediksi negatif 

(NPV/ Negative Predictive Value) untuk IVA dan Tes Pap berturut-

turut adalah 91.3% dan 87.8%. 
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Tabel 2. Perbandingan Skrining Tes Pap Dan IVA 
Uraian/ Metode 

Skrining 

Tes Pap IVA 

Petugas kesehatan  Sample takers 

(Bidan/perawat/dokter umum/ Dr. 

Spesialis) Skrinner/ 

Sitologis/Patologis  

Bidan Perawat 

Dokter umum Dr. 

Spesialis  

Sensitivitas  70 % - 80%  34% - 65% 

Spesifisitas  90% - 95%  54% - 98%  

Hasil  1 hari – 1 bulan  Langsung  

Sarana  Spekulum Lampu sorot Kaca benda 

(slide) Laboratorium  

Spekulum Lampu 

sorot Asam asetat  

Biaya  Rp. 15.000 – Rp. 75.000  Rp. 3.000  

Dokumentasi  Ada (dapat dinilai ulang)  Tidak ada  

 

Suatu penelitian meta-analisis atas 11 penelitian potong lintang (cross-

sectional studies)yang dilakukan di India dan beberapa negara di Afrika 

(2008) yang dilakukan Arbyn et al. membandingkan penggunaan 

metode IVA, VILI, IVA dengan pembesaran (VIAM/Visual Inspection 

with Acetoacetat with a Magnifying device), tes Pap dan HC2 (Hybrid 

Capture-2 assay) Penelitian ini melibatkan lebih dari 58.679 perempuan 

usia 25-64 tahun. 

 

2.1.8 Tempat Pelayanan 

IVA bisa dilakukan di tempat-tempat pelayanan kesehatan yang 

menyelenggarakan pemeriksaan dan yang bisa melakukan pemeriksaan 

IVA diantaranya oleh perawat terlatih, bidan, dokter umum dan dokter 

spesialis obgyn (Kemenkes, 2016) 
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2.2 Perilaku 

Dari sudut biologis, perilaku adalah suatu kegiatan atau aktivitas organisme 

yang bersangkutan, yang dapat diamati secara langsung maupun tidak 

langsung. Perilaku adalah suatu kegiatan atau aktivitas organisme (makhluk 

hidup) yang bersangkutan. Oleh sebab itu, dari sudut pandang biologis semua 

makhluk hidup mulai dari tumbuh tumbuhan, binatang sampai dengan 

manusia itu berperilaku, karena mereka mempunyai aktifitas masing -masing. 

Perilaku adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang 

mempunyai bentangan yang sangat luas antara lain : berjalan, berbicara, 

menangis, tertawa, bekerja, kuliah, menulis, membaca, dan sebagainya. Dari 

uraian ini dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud perilaku manusia adalah 

semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang diamati langsung, maupun 

yang tidak dapat diamati oleh pihak luar (Notoatmodjo, 2014). 

 

Menurut Lawrence Green (1993) dalam Notoatmodjo (2014), bahwa 

kesehatan seseorang atau masyarakat dipengaruhi oleh faktor-faktor, yakni 

faktor perilaku dan faktor diluar perilaku, selanjutnya perilaku itu sendiri 

ditentukan atau dibentuk dari 3 faktor : 

1. Faktor predisposisi (predisposing factors) yang terwujud dalam 

pengetahuan, sikap, kepercayaan, keyakinan, nilai-nilai dan sebagainya 

2. Faktor pendukung (enabling factors) yang terwujud dalam lingkungan 

fisik, tersedianya atau tidak tersedianya fasilitas-fasilitas atau sarana.  

3. Faktor pendorong (reinforcing factors) yang terwujud dalam sikap dan 

perilaku petugas yang merupakan kelompok referensi dari perilaku 

masyarakat. 
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2.3 Pengetahuan 

2.3.1 Pengertian 

Pengetahuan adalah merupakan hasil dari tahu dan ini setelah orang 

melakukan penginderaan terhadap obyek tertentu. Penginderaan terjadi 

melalui panca indera manusia, yakni indera penglihatan, pendengaran, 

penciuman, rasa dan raba. Sebagaian besar pengetahuan manusia 

diperoleh melalui mata dan telinga, misalnya seorang ibu 

mengimunisasikan anaknya setelah melihat anak tetangganya kena 

penyakit polio sehingga cacat, karena anak tetangganya tersebut belum 

pernah memperoleh imunisasi polio (Notoadmodjo, 2012). 

 

Pengetahuan adalah merupakan hasil dari tahu dan ini setelah orang 

melakukan penginderaan terhadap obyek tertentu. Penginderaan terjadi 

melalui panca indera manusia, yakni indera penglihatan, pendengaran, 

penciuman, rasa dan raba. Sebagaian besar pengetahuan manusia 

diperoleh melalui mata dan telinga (Budiman, 2013). 

 

Dapat disimpulkan bahwa pengetahuan merupakan segala sesuatu yang 

untuk mengetahui yang diperoleh dari persentuhan panca indera 

terhadap objek tertentu. Pengetahuan pada dasarnya merupakan hasil 

dari proses melihat, mendengar, merasakan, dan berfikir yang menjadi 

dasar manusia dan bersikap dan bertindak. Dalam pengamatan sehari-

hari diperoleh kejelasan, jika suatu perbuatan yang didasarkan oleh 

pengetahuan akan langgeng dari pada perbuatan yang tidak didasari 

oleh pengetahuan.  
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Sebelum orang mengadopsi perilaku baru didalam diri orang tersebut 

terjadi proses yang berurutan, yaitu :  

1. Awareness atau kesadaran dimana orang tersebut menyadari, 

mengetahui terlebih dahulu terhadap stimulus (obyek) 

2. Interest atau merasa tertarik terhadap stimulus atau objek tertentu 

bagi dirinya, berarti sikap responden lebih baik. 

3. Evaluation, menimbang-nimbang baik dan tidaknya stimulus 

tersebut bagi dirinya. Hal ini berarti sikap responden sudah lebih 

baik lagi.  

4. Trial, orang telah mulai mencoba perilaku baru.  

5. Adoption dimana subjek telah perilaku baru sesuai dengan 

pengetahuan, kesadaran dan sikapnya terhadap stimulus (Budiman, 

2013). 

 

2.3.2 Tingkatan Pengetahuan 

Pengetahuan yang dicakup dalam domain kognitif mempunyai 6 

tingkatan yang akan dijelaskan dibawah ini (Budiman, 2013) : 

1. Mengingat (Remember) 

Mengingat merupakan usaha mendapatkan kembali pengetahuan 

dari memori atau ingatan yang telah lampau, baik yang baru saja 

didapatkan maupun yang sudah lama didapatkan. Mengingat 

merupakan dimensi yang berperan penting dalam proses 

pembelajaran yang bermakna (meaningful learning) dan pemecahan 

masalah (problem solving). Kemampuan ini dimanfaatkan untuk 

menyelesaikan berbagai permasalahan yang jauh lebih kompleks.  
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2. Memahami/mengerti (Understand) 

Memahami/mengerti berkaitan dengan membangun sebuah 

pengertian dari berbagai sumber seperti pesan, bacaan dan 

komunikasi. Memahami atau mengerti berkaitan dengan aktivitas 

mengklasifikasikan (classification) dan membandingkan 

(comparing). Mengklasifikasikan akan muncul ketika seorang siswa 

berusaha mengenali pengetahuan yang merupakan anggota dari 

kategori pengetahuan tertentu. 

3. Menerapkan (Apply) 

Menerapkan menunjuk pada proses kognitif memanfaatkan atau 

mempergunakan suatu prosedur untuk melaksanakan percobaan 

atau menyelesaikan permasalahan. Menerapkan berkaitan dengan 

dimensi pengetahuan prosedural (procedural knowledge). 

Menerapkan meliputi kegiatan menjalankan prosedur (executing) 

dan mengimplementasikan (implementing). 

4. Menganalisis (Analyze) 

Menganalisis merupakan memecahkan suatu permasalahan dengan 

memisahkan tiap-tiap bagian dari permasalahan dan mencari 

keterkaitan dari tiap-tiap bagian tersebut dan mencari tahu 

bagaimana keterkaitan tersebut dapat menimbulkan permasalahan. 

Menganalisis berkaitan dengan proses kognitif memberi atribut 

(attributeing) dan mengorganisasikan (organizing). Memberi atribut 

akan muncul apabila siswa menemukan permasalahan dan 

kemudian memerlukan kegiatan membangun ulang hal yang 

menjadi permasalahan. 
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5. Mengevaluasi (Evaluate) 

Evaluasi berkaitan dengan proses kognitif memberikan penilaian 

berdasarkan kriteria dan standar yang sudah ada. Kriteria yang 

biasanya digunakan adalah kualitas, efektivitas, efisiensi, dan 

konsistensi. Standar ini dapat berupa kuantitatif maupun kualitatif 

serta dapat ditentukan sendiri. Perlu untuk mengetahui bahwa tidak 

semua kegiatan penilaian merupakan dimensi mengevaluasi, namun 

hampir semua dimensi proses kognitif memerlukan penilaian.  

6. Evaluasi meliputi mengecek (checking) dan mengkritisi (critiquing) 

Mengecek mengarah pada kegiatan pengujian hal-hal yang tidak 

konsisten atau kegagalan dari suatu operasi atau produk. Jika 

dikaitkan dengan proses berpikir merencanakan dan 

mengimplementasikan maka mengecek akan mengarah pada 

penetapan sejauh mana suatu rencana berjalan dengan baik.  

7. Menciptakan (Create) 

Menciptakan mengarah pada proses kognitif meletakkan unsur-

unsur secara bersama-sama untuk membentuk kesatuan yang 

koheren dan mengarahkan untuk menghasilkan suatu produk baru 

dengan mengorganisasikan beberapa unsur menjadi bentuk atau 

pola yang berbeda dari sebelumnya. Menciptakan sangat berkaitan 

erat dengan pengalaman belajar siswa pada pertemuan sebelumnya. 

Meskipun menciptakan mengarah pada proses berpikir kreatif, 

namun tidak secara total berpengaruh pada kemampuan untuk 

menciptakan. 
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2.3.3 Faktor yang Berhubungan dengan pengetahuan 

1. Usia 

Usia juga mempengaruhi pengetahuan seseorang karena dengan 

bertambahnya usia akan lebih bertambah intelektualnya. Semakin 

cukup umur tingkat kematangan dan kekuatan seseorang akan lebih 

matang dalam proses berpikir dan bekerja. Dari padangan  

kepercayaan masyarakat, seseorang yang lebih dewasa akan lebih 

dipercaya dari orang-orang yang belum tinggi kedewasaannya. Hal 

ini sebagai akibat dari pengalaman dan kematangan jiwanya. 

2. Pendidikan 

Pendidikan pada hakekatnya adalah merupakan  kegiatan atau usaha 

menyampaikan pesan kepada masyarakat, kelompok atau individu. 

Dengan adanya pesan tersebut maka diharapkan supaya  

masyarakat, kelompok atau individu dapat memperoleh 

pengetahuan. Pengetahuan tersebut akhirnya dapat mempengaruhi 

terhadap perilaku. Dengan  adanya pendidikan diharapkan dapat 

memberikan  dampak terhadap perubahann perilaku sasaran. 

Dengan tingginya pendidikan yang ditempuh, diharapkan tingkat 

pengetahuan seseorang bertambah sehingga memudahkan dalam 

menerima atau mengadopsi perilaku yang positif. Semakin tinggi 

tingkat pendidikan seseorang, makin mudah menerima informasi 

sehingga semakin banyak pula pengetahuan yang dimiliki oleh 

seseorang tersebut (Budiman, 2013). 
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3. Lingkungan 

Lingkungan adalah segala sesuatu yang mempunyai hubungan 

langsung dalam kehipan induvidu atau organisasi. Dengan system 

terbukanya manusia, maka selama berinteraksi dengan 

lingkungannya akan berdampak terhadap pembentukan  perilaku 

atau watak yang sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya 

(Notoatmodjo, 2014). 

4. Intelegensi 

Intelegensi adalah sesuatu kemampuan seseorang  untuk belajar dan 

berpikir abstrak guna menyesuaikan diri secara mental dalam situasi 

baru. Intelegensi bagi seseorang adalah salah satu modal untuk 

berpikir dan mengolah berbagai informasi secara terarah sehingga  

mampu menguasai kondisi lingkungannya (Notoatmodjo, 2014). 

5. Pekerjaan 

Seseorang yang mempunyai pekerjaan maka pengetahuannya akan 

lebih luas dibandigkan  orang yang tidak bekerja, karena dengan 

bekerja seseorang akan mendapakan informasi dan pengalaman 

yang lebih banyak (Notoatmodjo, 2014). 

6. Pengalaman 

Pengalaman merupakan hal yang baik oleh karena  itu pengalaman 

pribadi biasa  digunakan untuk memperoleh pengetahuan. Hal ini 

dilakukan dengan cara mengulang kembali pengalaman yang 

diperoleh dalam memecahkan permasalahan yang sedang  dihadapi 

(Notoatmodjo, 2014). 
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7. Sosial dan Budaya  

Kebiasaan dan tradisi yang dilakukan oleh orang-orang tanpa 

melalui penalaran yang dilakukan baik atau buruk dari segi status 

sosial dan aspek  ekonomi seseorang juga akan menentukan 

tersedianya fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan tertentu, 

sehingga status sosial ini akan mempengaruhi pengetahuan 

seseorang (Nursalam, 2016).  

8. Media massa 

Informasi yang didapatkan  baik dari pendidikan formal maupun 

non formal dapat memberikan  pengaruh jangka pendek sehingga 

menghasilkan perubahan atau peningkatan. Kemajuan dari  

teknologi akan membuat tersedianya berbagai macam media masa 

yang dapat mempengaruhi pengetahuan dari  masyarakat (Mubarak, 

2012). 

 

2.3.4 Pengukuran Pengetahuan 

Pengetahuan seseorang dapat untuk mengetahui dan diinterpretasikan 

dengan skala, yaitu baik dengan hasil presentase >75%, cukup dengan 

hasil presentase 56 – 75% dan kurang dengan hasil presentase < 56% 

(Budiman, 2013).  

 

Penelitian Kurniawati (2015) pengaruh pengetahuan, motivasi dan 

dukungan suami terhadap perilaku pemeriksaan IVA pada Kelompok 

Wanita Usia Subur di Puskesmas Kedungrejo. Berdasarkan hasil ada 

pengaruh positif pengetahuan terhadap perilaku pemeriksaan IVA 
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dimana ibu dengan pengetahuan baik memiliki kemungkinan untuk 

melakukan pemeriksaan IVA 4,821 kali lebih besar dari pada ibu 

dengan pengetahuan yang kurang. Ada pengaruh yang positif antara 

pengetahuan dengan perilaku melakukan pemeriksaan IVA dengan nilai 

statistic signifikan Odd Ratio= 4,298; Confidence Interval 95% 1,213 

hingga15,232 ; probabilitas = 0.024). 

 

Hasil penelitian Suarniti et al. (2012) menunjukan bahwa ada 

perbedaan penetahuan antara WUS yang menjalani pemeriksaan IVA 

dan yang tidak menjalani pemeriksaan IVA, dimana penetahuan WUS 

yang menjalani tes IVA lebih tinggi dibandingkan dengan WUS yang 

tidak melakukan pemeriksaan IVA hal ini menunjukan bahwa 

pengambilan keputusan WUS untuk menjalani pemeriksan IVA 

dipengaruhi oleh pengetahuan yang dimiliki. Dewi  et al. (2013) dalam 

penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara 

tingkat pengetahuan WUS dengan pemeriksaan IVA di Puskesmas 

Buleleng I. Demikian penelitian Ningrum (2012) di Kabupaten 

Banyumas dalam mencari faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi 

ibu untuk melakukan pemeriksaan IVA, dimana hasil yang diperoleh 

salah satu faktor yang mempengaruhi adalah pengetahuan dengan niali 

40% dari 38 jumlah sampel yang diteliti. Hal tersebut diatas sesuai 

dengan teori yang dijelaskan oleh Notoatmodjo (2014), menyebutkan 

bahwa penetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat 

penting untuk terbentuknya tindajan seseorang (over behavior), dan 

menurutnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku, 
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diantaranya adalah usia, pendidikan, lingkungan pekerjaan, dan 

pengalaman. Pengalaman dan pendidikan merupakan faktor-faktor yang 

mempengaruhi pengetahuan seseorang (Notoatmodjo, 2014). 

Pengalaman dapat diperoleh dari pengalaman sendiri maupun orang 

lain. Pengalaman yang sudah diperoleh dapat memperluas pengetahuan 

seseorang sedangkan pendidikan dapat membawa wawasan atau 

pengetahuan seseorang yang akan mempengaruhi dalam perilakunya. 

Secara umum, seseorang yang berpendidikan lebih tinggi akan 

mempunyai pengetahuan yang lebih luas dibandingkan dengan 

seseorang yang tingkat pendidikannya lebih rendah. 

 

2.4 Wanita Usia Subur (WUS) 

Wanita Usia Subur (WUS) berdasarkan konsep Departemen kesehatan adalah 

wanita dalam usia reproduktif, yaitu usia 15 – 49 tahun baik yang berstatus 

kawin, janda maupun yang belum nikah. Wanita usia subur (WUS) adalah 

wanita yang keadaan organ reproduksinya berfungsi dengan baik antara umur 

20-45 tahun. Pada wanita usia subur ini berlangsung lebih cepat dari pada 

pria. Puncak kesuburan ada pada rentang usia 20-29 tahun. Pada usia ini 

wanita memiliki kesempatan 95% untuk hamil. Pada usia 30-an 

persentasenya menurun hingga 90%. Sedangkan memasuki usia 40, 

kesempatan hamil berkurang hingga menjadi 40%. Setelah usia 40 wanita 

hanya punya maksimal 10% kesempatan untuk  hamil (Nugroho, 2010).  

Dimana dalam masa wanita subur ini harus menjaga dan merawat personal 

hygiene yaitu pemeliharaan keadaan alat kelaminnya dengan rajin 

membersihkannya, oleh karena itu WUS   dianjurkan untuk merawat diri. 
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Wanita yang mempunyai siklus haid teratur setiap bulan biasanya subur. Satu 

putaran haid dimulai dari hari pertama keluar haid hingga sehari sebelum haid 

datang kembali, yang biasanya berlangsung selama 28 hingga 30 hari. Oleh 

karena itu siklus haid dapat dijadikan indikasi pertama untuk menandai 

seorang wanita subur atau tidak. Siklus menstruasi dipengaruhi oleh hormon 

seks perempuan yaitu esterogen dan progesteron. Hormon-hormon ini 

menyebabkan perubahan fisiologis pada tubuh perempuan yang dapat dilihat 

melalui beberapa indikator klinis seperti, perubahan suhu basal tubuh, 

perubahan sekresi lendir leher rahim (serviks), perubahan pada serviks, 

panjangnya siklus menstruasi (metode kalender) dan indikator minor 

kesuburan seperti nyeri perut dan perubahan payudara. 

 

2.5 Kanker Serviks  

2.5.1 Definisi kanker Serviks  

Kanker serviks adalah penyakit kanker yang terjadi pada daerah leher 

rahim, yaitu daerah pada organ reproduksi wanita yang merupakan 

pintu masuk kearah rahim, letaknya antara rahim (uterus) dengan liang 

senggama wanita (vagina) (Arum, 2015).  

 

2.5.2 Faktor Penyebab Penyakit Kanker Serviks  

Penyebab utama kanker serviks adalah lesi virus HPV (Human 

Papilloma  Virus). Lebih dari 90% kanker serviks jenis skuamosa 

mengandung DNA virus HPV dan 50% kanker serviks berhubungan 

dengan HPV tipe 16. HPV adalah kelompok virus yang  terdiri dari 150 

jenis virus yang dapat  menglesi sel-sel pada permukaan kulit. Ada 30 

hingga 40 jenis HPV yang  menyebabkan penyakit kelamin. Beberapa 
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jenis HPV menyebabkan kulit pada kelamin. Jenis lain menyebabkan 

kanker serviks. 13 jenis HPV (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 

59, dan 69) yang menyebabkan kanker disebut HPV resiko tinggi yang 

ditularkan melalui hubungan seks. Tipe yang paling berbahaya adalah 

jenis HPV 16 dan 18 yang menyebabkan 70% penyakit kanker serviks 

(Rasjidi, 2009). 

 

2.5.3 Gejala Kanker serviks  

Gejala awal kondisi pra-kanker umumnya ditandai dengan 

ditemukannya sel-sel abnormal. Sering kali pula kanker serviks tidak 

menimbulkan gejala. Namun bila sel-sel abnormal ini berkembang 

menjadi kanker serviks barulah muncul gejala-gejala kanker serviks 

sebagai berikut :  

1. Munculnya rasa sakit dan perdarahan saat berhubungan seksual 

(contact bleeding).  

2. Perdarahan vagina yang tidak normal, seperti perdarahan di luar 

silkus menstruasi, perdarahan di antara periode menstruasi yang 

regular, periode menstruasi yang lebih lama dan lebih banyak dari 

biasanya, dan perdarahan setelah menopause.  

3. Keputihan yang berlebihan dan tidak normal.  

4. Penurunan berat badan secara drastis  

5. Apabila kanker sudah menyebar ke panggul, maka pasien akan 

menderita keluhan nyeri panggul, hambatan dalam berkemih, serta 

pembesaran  ginjal (Arum, 2015).  
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2.5.4 Pencegahan Kanker Serviks  

Banyak sekali yang dapat dilakukan untuk pencegahan sebelum 

datangnya kanker leher rahim yaitu dengan pencegahan primer dan 

pencegahan sekunder. Pencegahan primer adalah sebuah pencegahan 

awal kanker yang utama. Hal ini untuk menghindari faktor resiko yang 

dapat dikontrol. Cara-cara pencegahan primer adalah sebagai berikut 

antara lain tundalah hubungan seksual sampai usia  ≥ 20 tahun, tidak 

berganti-ganti pasangan cukup satu pasangan, tidak menggunakan 

kontrasepsi hormonal lebih dari 5 tahun, hubungan seksual yang aman, 

konsumsi buah dan sayur yang cukup dan mengurangi lemak, berhenti 

merokok.  

 

Pencegahan sekunder adalah pencegahan yang dilakukan dengan cara 

uji IVA atau pap smear dengan teratur. Hal ini dapat dilakukan pada 

semua wanita usia 18 tahun atau telah melakukan hubungan seksual, 

bila telah tiga kali IVA atau pap smear dan hasilnya normal maka 

pemeriksaan akan lebih jarang, wanita yang telah dilakukan 

pengangkatan rahim, wanita yang telah menopause masih dibutuhkan 

pemeriksaan uji IVA atau pap smear (Arum, 2015) 

 

2.6 Dukungan Suami 

Dukungan keluarga didefinisikan oleh Gottlieb dalam  Padila (2012) yaitu 

informasi verbal, sasaran, bantuan yang nyata atau tingkah laku yang 

diberikan oleh orang-orang yang akrab dengan subjek didalam lingkungan 

sosialnya atau yang berupa kehadiran dan hal yang dapat memberikan 
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keuntungan emosional atau pengaruh pada tingkah laku penerimaannya. 

Dalam hal ini orang yang merasa memperoleh dukungan sosial, secara 

emosional merasa lega diperhatikan, mendapat saran atau kesan yang 

menyenangkan pada dirinya (Padila, 2012).  

 

Fungsi keluarga biasanya didefinisikan sebagai hasil atau konsekuensi dari 

struktur keluarga. Adapun fungsi keluarga tersebut adalah  (Padila, 2012): 

1. Fungsi afektif (fungsi pemeliharaan kepribadian) : untuk pemenuhan 

kebutuhan psikososial, saling mengasuh dan memberikan cinta kasih, serta 

saling menerima dan mendukung. 

2. Fungsi sosialisasi dan fungsi penempatan sosial : proses perkembangan 

dan perubahan individu keluarga, tempat anggota keluarga berinteraksi 

sosial dan belajar berperan di lingkungan. 

3. Fungsi reproduktif : untuk meneruskan kelangsungan keturunan dan 

menambah sumber daya manusia. 

4. Fungsi ekonomis : untuk memenuhi kebutuhan keluarga,seperti sandang, 

pangan, dan papan. 

5. Fungsi perawatan kesehatan : untuk merawat anggota keluarga yang 

mengalami masalah kesehatan 

 

Sesuai dengan fungsi pemeliharaan kesehatan, keluarga mempunyai tugas 

dibidang kesehatan yang perlu dipahami dan dilakukan, yaitu: 

1. Mengenal masalah kesehatan setiap anggotanya: Perubahan sekecil apapun 

yang dialami anggota keluarga secara tidak langsung menjadi perhatian 

dan tanggung jawab keluarga, maka apabila menyadari adanya perubahan 
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perlu segera dicatat kapan terjadinya, perubahan apa yang terjadi dan 

seberapa besar perubahannya. 

2. Mengambil keputusan untuk melakukan tindakan yang tepat bagi keluarga. 

Tugas ini merupakan upaya keluarga yang utama untuk mencari 

pertolongan yang tepat sesuai dengan keadaan keluarga, dengan 

pertimbangan siapa diantara keluarga yang mempunyai kemampuan 

memutuskan untuk menentukan tindakan keluarga maka segera melakukan 

tindakan yang tepat agar masalah kesehatan dapat dikurangi atau bahkan 

teratasi. Jika keluarga mempunyai keterbatasan seyoganya meminta 

bantuan orang lain dilingkungan sekitar keluarga.  

3. Memberikan keperawatan anggotanya yang sakit atau yang tidak dapat 

membantu dirinya sendiri karena cacat atau usianya terlalu muda. 

Perawatan ini dapat dilakukan dirumah apabila keluarga memiliki 

kemampuan melakukan tindakan untuk pertolongan pertama atau 

kepelayanan kesehatan untuk memperoleh tindakan lanjutan agar masalah 

yang lebih parah tidak terjadi.  

4. Mempertahankan suasana dirumah yang menguntungkan kesehatan dan 

perkembangan kepribadian anggota keluarga.  

5. Mempertahankan hubungan timbal balik antara keluarga dan lembaga 

kesehatan (pemanfaatan fasilitas kesehatan yang ada). 

 

Bentuk – bentuk dukungan Keluarga menurut Padila (2012), yaitu: 

1. Dukungan Emosional (Emosional Support) : Keluarga sebagai sebuah 

tempat yang aman dan damai untuk istirahat dan pemulihan serta 
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membantu penguasaan terhadap emosi. Meliputi ungkapan empati, 

kepedulian dan perhatian terhadap anggota keluarga. 

2. Dukungan Penghargaan (Apprasial Assistance) : Keluarga bertindak 

sebagai sebuah bimbingan umpan balik, membimbing dan menengahi 

pemecahan masalah dan sebagai sumber dan validator identitas anggota. 

Terjadi lewat ungkapan hormat (penghargan) positif untuk lansia, 

persetujuan dengan gagasan atau perasaan individu dan perbandingan 

positif dengan penderita lainnya seperti orang-orang yang kurang mampu 

atau lebih buruk keadaannya (menambah harga diri) (Marlyn dalam  Padila 

(2012). 

3. Dukungan Materi (Tangibile Assistance): Keluarga merupakan sebuah 

sumber pertolongan praktis dan konkrit, mencakup bantuan langsung 

seperti dalam bentuk uang, peralatan, waktu, modifikasi lingkungan 

maupun menolong dengan pekerjaan waktu mengalami stress (Marlyn, 

dalam  Padila, 2012) 

4. Dukungan Informasi (informasi support): Keluarga berfungsi sebagai 

sebuah koletor dan disse minator (penyebar) informasi tentang dunia, 

mencakup memberri nasehat, petunjuk-petunjuk, saran atau umpan balik. 

Bentuk dukungan keluarga yang diberikan oleh keluarga adalah dorongan 

semangat, pemberian nasehat atau mengawasi tentang pola makan sehari-

hari dan pengobatan. Dukungan keluarga juga merupakan perasaan 

individu yang mendapat perhatian, disenangi, dihargai dan termasuk 

bagian dari masyarakat. 
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Pengukuran atau cara mengamati perilaku dapat dilakukan melalui dua cara, 

secara langsung, yakni dengan pengamatan (obsevasi), yaitu mengamati 

tindakan dari subyek dalam rangka memelihara kesehatannya. Sedangkan 

secara tidak langsung menggunakan metode mengingat kembali (recall) 

(Azwar, 2016). Metode ini dilakukan melalui pertanyaan – pertanyaan 

terhadap subyek tentang apa yang telah dilakukan berhubungan dengan obyek 

tertentu. 

 

Menurut Likert dalam Azwar (2016), dengan skala Likert maka variabel yang 

akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator 

tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen 

yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan, baik bersifat favorable 

(positif) bersifat bersifat unfavorable (negatif). 

 

Jawaban setiap item instrumen yang mengunakan skala Likert mempunyai 

gradasi dari sangat positif sampai sangat negative. Sistem penilaian dalam 

skala Likert adalah sebagai berikut: 

Item Favorable: sangat setuju/baik (5), setuju/baik (4), ragu-ragu (3), tidak 

setuju/baik (2), sangat tidak setuju/baik (1) 

Item Unfavorable: sangat setuju/ baik (1), setuju/ baik (2), ragu-ragu (3), 

tidak setuju/ baik (4), sangat tidak setuju/ baik (5). 

 

Penelitian Kurniawati (2015) pengaruh pengetahuan, motivasi dan dukungan 

suami terhadap perilaku pemeriksaan IVA pada Kelompok Wanita Usia 

Subur di Puskesmas Kedungrejo. Berdasarkan hasil ada pengaruh positif 

dukungan suami terhadap perilaku pemeriksaan IVA dimana ibu dengan 
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dukungan suami yang baik memiliki kemungkinan untuk melakukan 

pemeriksaan IVA 4,722 kali lebih besar dari pada ibu dengan dukungan 

suami yang kurang. Hubungan tersebut secara statistik signifikan Odd Ratio= 

4,722; Confidence Interval 95% 1,057 hingga 12,325; probabilitas = 0.004). 

 

Dukungan sosial kedalam lima bentuk yaitu dukungan instrumental, 

dukungan informasional, dukungan emosional, dukungan harga diri dan 

dukungan pada kelompok. Dukungan instrumen merupakan penyediaan 

materi yang dapat memberikan pertolongan langsung seperti pinjaman uang, 

pemberian barang, makanan serta pelayanan. Bentuk dukungan ini dapat 

mengurangi stres karena individu dapat langsung memecahkan masalahnya 

yang berhubungan dengan materi. Dukungan instrumental sangat diperlukan 

terutama dalam mengatasi masalah. Dukungan informasional melibatkan 

pemberian informasi, saran atau umpan balik tentang situasi dan kondisi 

individu. Jenis informasi seperti ini dapat menolong individu untuk 

mengenali dan mengatasi masalah dengan lebih mudah. Dukungan emosional 

membuat individu memiliki perasaan nyaman, yakin, dipedulikan dan dicintai 

oleh sumber dukungan sosial sehingga individu dapat menghadapi masalah 

dengan lebih baik. Dukungan ini sangat penting dalam menghadapi keadaan 

yang dianggap tidak dapat dikontrol. Dukungan pada harga diri dapat berupa 

penghargaan positif pada individu, pemberian semangat, persetujuan pada 

pendapat individu dan perbandingan yang positif dengan individu lain. 

Bentuk dukungan ini membantu individu dalam membangun harga diri dan 

kompetensi serta bentuk dukungan pada kelompok dapat membuat individu 

merasa anggota dari suatu kelompok yang memiliki kesamaan minat dan 

aktivitas sosial dengannya. 
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2.7 Penelitian Terkait 

Penelitian yang dilakukan oleh Susilowati (2014) dengan judul pengetahuan 

tentang faktor risiko, perilaku dan  kanker serviks dengan inspeksi visual 

asam asetat (IVA) pada wanita di Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. 

Hasil penilaian dari 3303 responden wanita, pengetahuan tentang HPV 

sebagai penyebab kanker serviks sebanyak 17,3%, pengetahuan faktor risiko 

kanker serviks kategori baik 19,3% dan pernah melakukan IVA 3,8%. Wanita 

yang tidak dilakukan IVA sebanyak 1055 orang dengan alasan Sambungan 

Skuamo Kolumnar (SSK) tidak kelihatan, belum kawin, hamil dan alasan lain 

(malu, takut). Hasil pemeriksaan IVA dari 2248 responden terdapat negatif 

98,1%, positif 1,7%, kanker serviks 0,1%.  

 

Penelitian yang dilakukan oleh Ningrum (2012) dengan faktor-faktor yang 

mempengaruhi motivasi ibu mengikuti  kanker serviks melalui metode 

Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) Di Kabupaten Banyumas. Hasil 

Pengetahuan tentang kebanyakan ibu di kategori baik (40,0%), pendidikan 

tingkat paling ibu dalam kategori menengah (43,2%), status ekonomi yang 

paling> UMR (80,0%), dan motivasi yang tinggi di sebagian besar (49, 5%). 

Pengetahuan influrnced motivasi ibu untuk mengikuti  kanker serviks melalui 

IVA (p = 0,000), tingkat pendidikan dipengaruhi motivasi ibu untuk 

mengikuti  kanker serviks melalui IVA (p = 0,001), dan status ekonomi 

pengaruh ibu motivasi ikuti  kanker serviks melalui IVA (p = 0,002).  

 

Penelitian yang dilakukan oleh Ni Made Sri Dewi L. (2013) dengan Judul 

Hubungan Tingkat Pengetahuan dan Sikap Wanita Usia Subur (Wus) dengan 

Pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat (Iva) di Puskesmas Buleleng I. 
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Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif observasional analitik dengan 

pendekatan cross sectional. Populasi Penelitian adalah WUS yang ada di 

wilayah keja Puskesmas Buleleng I yang berjumlah 10960 orang dan sampel 

berjumlah 40 orang, dengan teknik simple random sampling. Instrumen 

kuesioner untuk data pengetahuan, sikap dan pemeriksaan IVA yang diuji 

dengan analisis Regresi Logistik. penelitian ini didapatkan pengetahuan WUS 

(p=0,007), sikap WUS (p=0,014) dan secara simultan pengetahuan dan sikap 

WUS berpengaruh terhadap perilaku pemeriksaan IVA di Puskesmas 

Buleleng I, Kecamatan Buleleng, sebesar 72,7%. Terdapat hubungan positif 

antara tingkat pengetahuan dan sikap WUS dengan pemeriksaan IVA di 

Puskesmas Buleleng I. 

 

2.8 Kerangka Teori 

Kerangka teori penelitian pada dasarnya merupakan penjelasan mengenai 

pemikiran dan temuan-temuan yang mendasari penelitian (Notoadmojo, 

2012). Kerangka penelitian ini seperti di gambarkan pada diagram berikut ini: 
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Gambar 1. Kerangka Teori. 

Sumber: L green dalam Notoatmodjo (2014). 

 

2.9 Kerangka Konsep 

Kerangka konsep  yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

Variabel X : Independen Variabel Y : Dependen 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. Kerangka Konsep 

 

 

  

Pengetahuan 
 

Pemeriksaan Inspeksi Visual 

Asam Asetat sebagai 

pemeriksaan deteksi dini lesi 

pra kanker serviks 

Dukungan suami 
 

Predisposing factors (faktor 

predisposisi):  
• Pengetahuan 

• Sikap  

• Motivasi 

• Kepercayaan  

• Keyakinan 

 
 Enabling factors (faktor 

pemungkin/pendukung):  

• Status ekonomi keluarga 

• Ketercapaian pelayanan 

meliputi: Akses  
• Ketersediaan sarana dan 

prasarana atau fasilitas  

• Peraturan-peraturan dan 

komitmen masyarakat 

 
Reinforcing factors (faktor penguat):  

• Sikap dan prilaku tokoh masyarakat 

dan tokoh agama  
• Peran petugas kesehatan 

• Pengaruh teman 

• Dukungan suami 

• Media informasi 

 

Pemeriksaan 

Inspeksi Visual 

Asam Asetat (IVA) 
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2.10 Hipotesis Penelitian  

Hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

Ha :  

1. Ada hubungan tingkat pengetahuan wanita usia subur terhadap 

Pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat sebagai metode deteksi  lesi 

pra kanker serviks di Puskesmas Kalibalangan  Kabupaten Lampung 

Utara tahun 2019. 

2. Ada hubungan dukungan suami terhadap Pemeriksaan Inspeksi Visual 

Asam Asetat sebagai metode deteksi  lesi pra kanker serviks di 

Puskesmas Kalibalangan  Kabupaten Lampung Utara tahun 2019. 

 

H0 :  

1. Tidak ada hubungan tingkat pengetahuan wanita usia subur terhadap 

Pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat sebagai metode deteksi lesi 

pra kanker serviks di Puskesmas Kalibalangan  Kabupaten Lampung 

Utara tahun 2019. 

2. Tidak ada hubungan dukungan suami terhadap Pemeriksaan Inspeksi 

Visual Asam Asetat sebagai metode deteksi lesi pra kanker serviks di 

Puskesmas Kalibalangan  Kabupaten Lampung Utara tahun 2019. 

 



 

 

 

 

 

BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif adalah metode penelitian yang dapat diartikan sebagai metode 

yang berlandaskan pada filsafat positifisme digunakan untuk meneliti pada 

populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen 

penelitian analisis data bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji 

hipotesis yang telah ditetapkan. Pendekatan Cross-sectional (pendekatan 

silang) yaitu penelitian yang diadakan dalam waktu yang bersamaan tetapi 

dengan subjek yang berbeda-beda (Sugiyono, 2016). 

 

3.2 Populasi dan Sampel 

3.2.1 Populasi 

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian atau objek yang diteliti 

(Notoadmojo, 2012). Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, populasi 

pada penelitian ini adalah seluruh wanita usia subur yang telah menikah 

di wilayah Puskesmas Kalibalangan dimana dalam 1 bulan terakhir 

(bulan Februari) jumlah WUS yang berkunjung sebanyak 381 orang. 
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3.2.2 Sampel 

Sampel adalah sebagian yang diambil dari keseluruhan objek yang 

diteliti dan dianggap mewakili. Dalam mengambil sampel peneliti ini 

digunakan cara atau teknik-teknik tertentu, sehingga sampel tersebut 

sedapat mungkin mewakili populasinya (Notoatmodjo, 2012). Karena 

populasi sudah diketahui, maka untuk menghitung besar sampel 

menggunakan : 

 

Rumus Slovin :  

𝑛 =  
𝑁

1 +  (𝑁. 𝑑2)
 

Keterangan : 

n : Jumlah Sampel 

N : Jumlah Populasi 

d : Batas Populasi Kesalahan 

1 : Bilangan Konstan 

 

Pada penelitian ini jumlah populasi yaitu sebanyak 381 orang, maka 

sampel yang digunakan yaitu : 

n =   381 

   1+381 (0.052) 

n =   381             = 195,3 = 196 responden  

1+381 (0,0025) 

 

Berdasarkan rumus sampel minimal penelitian ini adalah 196 

responden. 
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3.2.3 Teknik Pengambilan Sampling 

Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik convenience sampling 

sering disama maknakan dengan incidental sampling dan accidental 

sampling. Convenience artinya mudah atau kemudahan atau 

kenyamanan (dalam arti tidak memberikan kesulitan atau kesusahan). 

Incidental artinya tidak secara sengaja, secara kebetulan. Artinya dalam 

penelitian ini, sampel yang diambil adalah WUS yang berkunjung ke 

Puskesmas di saat penelitian berlangsung (Notoatmodjo, 2012).  

 

Kriteria inkulsi: 

1. wanita yang bersedia menjadi responden 

2. wanita  berusia 18-50 tahun 

3. Wanita yang melakukan hubungan seksual secara aktif 

4. Memiliki Suami 

 

Kriteria eksklusi: 

1. Memiliki keterbatasan dalam berkomunikasi 

2. Bukan penduduk tetap di wilayah kerja Puskesmas Kalibalangan 

3. Belum menikah 

 

3.3 Waktu dan Lokasi Penelitian 

3.3.1 Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan bulan Juni – Agustus tahun 2019.  

 

3.3.2 Tempat penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di Puskesmas Kalibalangan. 
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3.4 Variabel Penelitian 

Variabel adalah apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. (Arikunto, 

2013). 

3.4.1 Variabel independen 

Variabel independen yaitu variabel yang dapat mempengaruhi atau 

disebut juga variabel penyebab dan variabel bebas (Arikunto, 2013). 

Pada penelitian ini yang merupakan variabel independen dalam 

penelitian ini adalah pengetahuan dan dukungan suami. 

 

3.4.2 Variabel dependen 

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel 

bebas atau variabel independen, disebut juga variabel tergantung atau 

variabel terikat (Arikunto, 2013). Variabel dependen dalam penellitian 

ini adalah pemeriksaan lesi pra kanker dengan metode IVA. 

 

3.5 Definisi Operasional 

Definisi Operasional adalah mendefinisikan variabel secara operasional dan 

berdasarkan karakteristik yang diamati, memungkinkan peneliti untuk 

melakukan observasi atau pengukuran secara cermat terhadap suatu obyek 

atau fenomena (Notoatmodjo, 2012). 
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Tabel 3. Definisi Operasional Variabel 

Variabel  Definisi Operasional 
Alat 

Ukur 

Cara 

ukur 
Hasil Ukur 

Skala 

ukur 

Dependen 

Pemeriksaan 

lesi pra 

kanker 

dengan 

metode IVA 

tindakan / kegiatan 

seseorang untuk melakukan 

pemeriksaan IVA 

 

Kuesioner Mengisi 

kuesioner 

1: Pernah 

melakukan 

pemeriksaan 

IVA  

0: Tidak pernah 

melakukan 

pemeriksaan 

IVA 

nominal   

Independen  

Pengetahuan  Pengetahuan ibu, tentang 

kanker servik dan 

pemeriksaan IVA 

mengenai: pengertian, 

faktor risiko kanker, 

manfaat pemeriksaan IVA 

Kuesioner Mengisi 

kuesioner 

2: Baik bila 

76-100% 

1: Cukup bila 

56-75% 

0: Kurang bila 

<56% 

Ordinal  

Dukungan 

suami 

Adanya pengaruh dari 

suami yang mempengaruhi 

responden, dalam penelitian 

ini peran/dukungan dari 

keluarga/suami dalam 

melaksanakan pemeriksaan 

IVA, meliputi; 

mengantarkan pemeriksaa, 

mendorong pemeriksaan, 

memberikan ijin, 

memberikan informasi 

tentang metode IVA di 

Puskesmas 

Kuesioner  Mengisi 

kuesioner 

1: positif (jika 

nilai  35,89) 

0: negatif  

(jika nilai < 

35,89) 

 

Ordinal  
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3.6 Alur Penelitian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Alur Penelitian 

 

3.7 Pengumpulan Data 

1. Instrumen Penelitian/Alat Ukur  

Alat ukur/Instrumen merupakan alat yang digunakan untuk 

mengumpulkan data.  Karena berupa alat, maka pada penelitian ini 

instrumen yang digunakan berupa kuesioner (angket tertutup) yaitu : 

Kuesioner untuk mengetahui pengetahuan dengan pemeriksaan ca servik 

dengan metode visual asam asetat (IVA), kuesioner ini  tidak  dilakukan  

Uji  Validitas  dan reliabilitas karena : 

a. Kuesioner Tindakan IVA hanya berisikan jawaban pernah atau tidak 

pernah melakukan pemeriksaan IVA 

Proposal penelitian 

Izin penelitian 

Pemberian kuesioner 

Pengumpulan data 

Analisis data 

Hasil dan pembahasan 
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b. Kuesioner pengetahuan diadobsi dari penelitian Manurung  (2016) 

dengan nilai r 0,893 secara keseluruhan item pertanyaan dinyatakan 

valid dengan nilai > 0,361.   Kuesioner dalam penelitian ini berisi 25 

pertanyaan. 

c. Kuesioner dukungan suami diadobsi dari penelitian Butar-Butar 

(2014) dengan nilai r 0,844 dan 0.18 secara keseluruhan item 

pertanyaan dinyatakan valid dengan nilai > 0,361. Kuesioner dalam 

penelitian ini berisi dan 15 item pernyataan pada dukungan suami. 

 

2. Teknik pengumpulan data  

Pengisian instrument test secara langsung oleh responden yang berisi 

pertanyaan tentang pengetahuan dengan pemeriksaan kanker serviks 

dengan metode visual asam asetat (IVA), lembar kuesioner tersebut telah 

disediakan jawabannya, sehingga responden tinggal memilih, kemudian 

memberi waktu kepada responden untuk menjawab lembar kuesioner, 

menjelaskan penelitian yang akan dilakukan. Meminta persetujuan 

responden untuk menjadi responden, menjelaskan cara pengisian 

kuesioner, mendampingi responden dalam mengisi dan membaca 

kuesioner, setelah itu mengumpulkan kembali lembar kuesioner. 

Pengisian kuesioner oleh responden dilakukan tanpa menuliskan namanya 

(anonim) dengan tujuan agar diperoleh jawaban yang sebenarnya.  
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3.8 Pengolahan Data 

Data yang telah didapatkan dari proses pengumpulan hasil kuisioner dan 

observasi akan diolah menggunakan program pengolah data yang terdiri 

dari : 

1. Editing 

Upaya untuk memeriksa kembali kebenaran data yang diperoleh atau 

dikumpulkan.  

 

2. Coding 

mengkonversikan (menejermahkan) data yang dikumpulkan selama 

penelitian ke dalam simbol yang cocok untuk keperluan analisis. 

 

3. Processing 

Data yang telah dimasukkan diperiksa kembali untuk memastikan bahwa 

data telah bersih dari kesalahan, baik pada waktu pengkodean maupun 

dalam waktu membaca kode, sehingga siap untuk dianalisa. Data – data 

yang telah berbentuk angka kemudian di tabulasi dengan bantuan 

program komputer. 

 

4. Cleaning  

Merupakan kegiatan pengecekan kembali data yang sudah di-entry 

apakah ada kesalahan atau tidak.  
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3.9 Analisis Data 

3.9.1 Analisa Univariat 

Analisis univariat dilakukan terhadap tiap variabel dari hasil penelitian. 

Pada umumnya dalam analisis ini hanya menghasilkan distribusi dan 

prosentase dari tiap variabel (Notoadmodjo, 2012). Pada penelitian ini 

analisi univariat digunakan untuk meneliti distribusi frekuensi dari tiap 

variabel baik bebas maupun variabel terikat, jadi analisis ini untuk 

menguji baik pengetahuan maupun tindakan IVA test. Jika distribusi 

normal, maka dapat digunakan rumus mean sebagai ukuran pemusatan 

dan standar deviasi (SD) sebagai ukuran penyebaran. Jika distribusi 

data tidak normal maka menggunakan median sebagai ukuran 

pemusatan dan minimum-minimum sebagai ukuran penyebaran 

(Siswanto, 2014). Data dianalisa menggunakan statistik deskriptif untuk 

mendapatkan dalam bentuk tabulasi, dengan cara memasukkan seluruh 

data kemudian diolah secara statistik deskriptif yang digunakan untuk 

melaporkan hasil dalam bentuk distribusi frekuensi dan persentase (%) 

dari masing-masing item. 

𝑃 =  
𝑓

𝑛
 𝑥 100% 

Keterangan: 

P = nilai variabel  

f = jumlah responden yang periksa 

n = jumlah total responden 

 

 



45 

 

3.9.2 Analisa Bivariat 

Analisa bivariat adalah analisis yang dilakukan terhadap dua variabel 

dapat disajikan dalam bentuk tabel silang atau kurva untuk melihat 

hubungan kedua variabel tersebut. Uji statistik yang dipilih tergantung 

dari skala variabel independen dan dependen yang digunakan (Hastono, 

2016). Analisa yang digunakan untuk menguji 2 asosiasi 2 variabel 

kategorik digunakan uji statistik yaitu uji Chi Square.  Pada penelitian 

kesehatan uji signifikan dilakukan dengan menggunakan batas 

kemaknaan (alpa)=0,05 dan 95% taraf kesalahan (Confidence interval) 

dengan ketentuan bila:  

a. P value ≤ 0,05 berarti Ho ditolak (P value  ). Uji statistik 

menunjukan adanya hubungan signifikan. 

b. P value > 0,05 gagal ditolak (P value > ). Uji statistik menunjukan 

tidak ada hubungan yang signifikan. 

 

Dalam penelitian cross sectional, untuk mengetahui faktor risiko dari 

masing-masing variabel independen yang diteliti terhadap variabel 

dependen digunakan Prevalen Odd Rasio (POR). Bila POR < 1 artinya 

faktor protektif yaitu faktor yang dapat mencegah terjadinya risiko. Jika 

POR = 1 artinya faktor yang diteliti bukan merupakan faktor risiko. 

POR > 1 artinya faktor yang diteliti merupakan faktor risiko (Riyanto, 

2017). 
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3.10 Etika Penelitian 

Penelitian ini telah mendapatkan persetujuan dari Tim Etik Fakultas 

Kedokteran Universitas Lampung, dengan nomor ethical clearance  No: 

1630/UN26.18/PP.05.02.00/2019. 

 

 



 

 

 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diambil beberapa kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Hasil analisis sebagian besar responden dengan tingkat  pengetahuan yang 

kurang baik yaitu sebanyak 121 (61,7%) responden.  

2. Hasil analisis sebagian besar responden tidak ada dukungan suami yaitu 

sebanyak 144 (73.5%) responden.  

3. Ada hubungan tingkat pengetahuan wanita usia subur dengan pemeriksaan 

inspeksi visual asam asetat sebagai metode deteksi lesi pra kanker serviks 

di Puskesmas Kalibalangan  Kabupaten Lampung Utara tahun 2019. 

4. Ada hubungan dukungan suami dengan pemeriksaan inspeksi visual asam 

asetat sebagai metode deteksi lesi pra kanker serviks di Puskesmas 

Kalibalangan  Kabupaten Lampung Utara tahun 2019. 
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5.2 Saran 

5.2.1 Bagi Puskesmas 

a. Puskesmas diharapkan untuk lebih meningkatkan penyuluhan pada 

WUS tentang kanker serviks, Penyuluhan ini sebagai cara 

memberikan informasi dan pengetahuan kepada WUS serta 

mengikutsertakan suami sehingga memberikan dukungan yang baik, 

karena suami berperan penting dalam menentukan perilaku  istri 

dalam pemeriksaan IVA. 

b. Informasi dapat diberikan dengan cara pemberian leaflet yang dibuat 

oleh pihak puskesmas maupun poster-poster yang dibuat dan di 

pasang di tempat yang mudah terbaca oleh ibu dan suami 

c. Peningkatan pengetahuan tidak hanya diberikan kepada ibu namun 

juga kepada suami. 

d. Diharapkan ada program Pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat 

(IVA) gratis dari pemerintah yang meringankan beban masyarakat, 

sehingga masyarakat ikut dalam pemeriksaaan. 

 

5.2.2 Bagi Masyarakat 

a. Diharapkan dengan bertambahnya pengetahuan mengenai kanker 

serviks akan berdampak pada meningkatnya motivasi WUS untuk 

melakukan pemeriksaan IVA. Dorongan motivasi ini timbul karena 

informasi yang didapat dan bertambahnya pengetahuan, sehingga 

WUS akan merasa bahwa melakukan pemeriksaan IVA merupakan 

hal yang dibutuhkan sebagai langkah deteksi kanker serviks. 
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b. Kepada masyarakat khususnya suami agar lebih aktif mencari 

informasi terkait penyakit kanker serviks dan cara  kanker serviks 

menggunakan pemeriksaan IVA sehingga suami dapat memberikan 

dukungan penuh kepada istri untuk melakukan pemeriksaan IVA. 

c. Diharapkan ibu dan suami selalu berkomunikasi masalah kesehatan 

pasangan dan menambah wawasan tentang kanker serviks, suami 

seharusnya memberikan informasi kepada ibu tentang  kanker 

serviks, menemani ketika ibu akan periksa dan menyiapkan biaya 

agar ibu bisa melakukan deteksi kanker serviks. 

 

5.2.3 Bagi Petugas  

a. Melakukan berbagai cara dalam memberikan informasi kepada WUS 

tentang kanker serviks dan IVA, antara lain penyuluhan langsung 

saat kelas ibu mengenai tentang IVA. 

b. Penyuluhan dapat diberikan tidak hanya pada saat posyandu, namun 

dapat diberikan kepada ibu saat arisan PKK atau pengajian rutin 

yang dilakukan seminggu sekali. Sehingga pentingnya pemeriksaan 

IVA dapat tersampaikan dengan baik 

c. Dapat melakukan pemeriksaan IVA tidak hanya saat di posyandu 

atau di Puskesmas, namun juga saat memberikan penyuluhan saat 

arisan PKK. 
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5.2.4 Bagi Peneliti Lainnya  

Diharapkan peneliti lainnya dapat melanjutkan penelitian ini dengan 

sampel berbeda dan metode penelitian yang berbeda sehingga hasil 

penelitiannya hingga dapat membantu meningkatkan motivasi dalam 

Pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA), misalnya dengan cara 

kualitatif.  
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