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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Kesehatan reproduksi di Indonesia saat ini masih belum seperti yang 

diharapkan dibandingkan dengan keadaan di negara-negara ASEAN lain. 

Indonesia masih tertinggal dalam banyak aspek kesehatan reproduksi. 

Ketertinggalan Indonesia dalam hal kesehatan reproduksi dapat terlihat 

dengan masih tingginya angka kematian ibu bila dibandingkan dengan negara-

negara sedang berkembang di Asia Tenggara lainnya (Siswono, 2003) 

Salah satu masalah reproduksi wanita di Indonesia adalah kanker 

serviks, Badan Kesehatan Dunia tahun 2008 memperkirakan 12,4 juta 

penduduk menderita kanker serviks dan 7,6 juta orang meninggal karena 

penyakit kanker. Secara global, kejadian kanker leher rahim ini menduduki 

urutan nomor dua setelah kanker payudara, di dunia bahkan sekitar 500.000 

wanita di seluruh dunia di diagnosa menderita kanker leher rahim dan rata-rata 

288.000 orang meninggal tiap tahun. Hampir 90 persen kejadian kanker leher 

rahim terjadi di negara sedang berkembang. Angka kejadian kanker leher 

rahim tertinggi di Afrika yaitu lebih dari 45 per 100.000 orang per tahun, 

disusul Asia Tenggara 30-44,9 per 100.000 perempuan tiap tahun. Di Asia 

Tenggara, kanker leher rahim menempati urutan pertama di antara penderita 

kanker pada wanita (Depkes RI, 2008) 



 2

Menurut WHO tahun 2008 sekitar 490,000 perempuan di diagnosa 

menderita kanker serviks, 80% nya terjadi di negara berkembang, dan 240,000 

diantaranya meninggal dunia.  Tingginya kasus di negara berkembang ini 

disebabkan terbatasnya akses screening dan pengobatan. Masih banyak wanita 

di negara berkembang, termasuk Indonesia kurang mendapat informasi dan 

pelayanan terhadap penyakit kanker leher rahim. Ini disebabkan karena tingkat 

ekonomi rendah dan tingkat pengetahuan wanita yang kurang tentang 

papsmear (Meutia, 2008) 

Di Indonesia, diperkirakan 52 juta perempuan Indonesia berisiko 

terkena kanker serviks, sementara 36 persen perempuan dari seluruh penderita 

kanker adalah pasien kanker serviks. Ada 15.000 kasus baru kanker leher 

rahim terjadi dengan angka kematian 7.500 kasus per tahun. Kanker serviks 

merupakan kanker yang paling sering terjadi pada perempuan Indonesia. 

Tingginya angka kejadian kanker serviks di Indonesia merupakan beban 

kesehatan, ekonomi dan sosial bagi perempuan di mana pun (Depkes RI, 

2008).  

Insiden kanker serviks menurut perkiraan DEPKES, 100 per 100.000 

penduduk pertahun, sedangkan dari data Laboratorium Patologi Anatomi 

seluruh Indonesia, frekuensi kanker serviks paling tinggi diantara kanker yang 

ada di Indonesia, penyebarannya terlihat bahwa 92,4% terakumulasi di Jawa 

dan Bali (Romauli dan vindari, 2009).  

Angka harapan hidup lima tahun jika kanker ini diketahui dan diobati 

pada stadium 1 adalah 70-75 persen, pada stadium 2 adalah 60 persen, pada 
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stadium 3 tinggal 25 persen, dan pada stadium empat penderita sulit 

diharapkan bertahan. Jika penyakit ditemukan saat masih lesi prakanker, 

penderita bisa diobati secara sempurna (Rachmawati, 2008) 

Suatu penelitian yang dilakukan oleh ahli psikologi Alison Bish 

menemukan bahwa diantara para wanita yang menyadari bahwa tes pap smear 

menyelamatkan jiwa tetapi para wanita tersebut masih enggan untuk 

melakukan pemeriksaan pap smear. Beberapa wanita yang khawatir mengenai 

kejadian kanker dengan sukarela serviks mau mengikuti pemeriksaan 

papsmear (Evennett, 2003) 

Pap smear sering kali belum mendapat prioritas dalam hidup kita, 

padahal departemen kesehatan RI menganjurkan bahwa semua wanita berusia 

20-60 tahun harus melakukan pap smear paling tidak setiap lima tahun 

(Evennett, 2003). 

Berdasarkan dari observasi dan survey pendahuluan yang dilakukan 

oleh peneliti di Desa Jetis Kelurahan Kwarasan, Sukoharjo. Setelah  

diwawancarai 11 orang ibu terdapat 2 orang ibu yang mengerti tentang 

pemeriksaan papsmear. Sedangkan 9 orang lainnya belum mengetahui tentang 

pemeriksaan papsmear. Sedangkan melalui wawancara dengan para ibu yang 

mengerti tentang pemeriksaan papsmear didapati informasi bahwa mereka 

belum pernah melakukan pemeriksaan papsmear baik yang sudah mengetahui 

pap smear maupun yang belum tahu tentnang pap smear. 
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Berdasarkan dari uraian di atas peneliti tertarik untuk mengetahui  

Hubungan Tingkat Pengetahuan Dengan Sikap Wanita Terhadap Pemeriksaan 

Pap Smear di Desa Jetis Kelurahan Kwarasan, Sukoharjo. 

 

B.  MASALAH PENELITIAN 

 Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas, dapat 

dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: “Apakah Ada Hubungan 

Tingkat Pengetahuan Dengan Sikap Wanita Terhadap Pemeriksaan Pap Smear 

di Desa Jetis Kelurahan Kwarasan, Sukoharjo?”. 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

 1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui tingkat pengetahuan dengan sikap wanita terhadap 

pemeriksaan Pap Smear di Desa Jetis Kelurahan Kwarasan, Sukoharjo. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui tingkat pengetahuan wanita terhadap pemeriksaan pap 

smear di Desa Jetis Kelurahan Kwarasan, Sukoharjo. 

b. Mengetahui sikap wanita terhadap pemeriksaan pap smear di Desa 

Jetis Kelurahan Kwarasan, Sukoharjo. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada 

berbagai pihak antara lain: 
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 1. Secara Teoritis 

Memberikan sumbangan teoritik bagi ilmu kesehatan dan memperkaya ilmu 

keperawatan khususnya keperawatan maternitas. 

 2. Secara Praktis 

a. Bagi Wanita di Desa Jetis Kelurahan Kwarasan, Sukoharjo 

Untuk menambah wawasan, memberikan informasi dan pengetahuan 

wanita dibidang kesehatan reproduksi khususnya tentang manfaat 

pemeriksaan pap smear. 

b. Bagi Institusi Pendidikan khususnya mahasiswa 

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah informasi bagi 

mahasiswa agar dapat dikembangkan pada penelitian selanjutnya. 

c. Bagi Tempat Penelitian khususnya masyarakat 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu masukan dalam 

rangka meningkatkan pengetahuan wanita tentang pemeriksaan pap 

smear.  

. 

E. KEASLIAN PENELITIAN 

Penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain: 

1. Naufal (2009) : Gambaran Pengetahuan Wanita Usia Subur (WUS) tentang 

Pap Smear di kelurahan Aek Muara Pinang Kecamatan Sibolga Selatan 

Kota Sibolga. Jenis penelitian adalah bersifat deskriptif. Berdasarkan data 

rekam medik yang dilakukan oleh peneliti, diperoleh jumlah Wanita Usia 

Subur (WUS) pada bulan Januari sampai Desember 2008 di Kelurahan Aek 
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Muara Pinang 108 orang, yang melakukan pap smear sebanyak 47 orang, 

sedangkan yang tidak melakukan papsmear 61 orang. 

2. Darnindro (2006) : Pengetahuan Sikap Perilaku Perempuan yang Sudah 

Menikah Mengenai Pap Smear dan Faktor-Faktor yang Berhubungan di 

Rumah Susun Klender Jakarta. Metode penelitian bersifat studi cross 

sectional. Hasil penelitian menunjukkan Sebagian besar responden tidak 

mempunyai pengetahuan yang baik mengenai pap smear bahkan tidak ada 

responden dengan perilaku baik. Didapatkan hubungan yang bermakna 

antara pekerjaan dengan pengetahuan, usia responden dengan perilaku dan 

pengetahuan responden dengan sikap responden terhadap pemeriksaan pap 

smear. 

3. Wijayanti (2008) : Gambaran Pengetahuan Wanita Pekerja Seks Komersial 

Tentang Pemeriksaan Pap Smear di Eks Lokalisasi Kelurahan Semampir 

Kota Kediri. Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. 

Hasil penelitian yang didapatkan pengetahuan wanita pekerja seks 

komersial tentang pemeriksaan pap smear bahwa yang berpengetahuan 

baik 63 orang (47%), berpengetahuan cukup 64 orang (48%) dan 

pengetahuan kurang 6 orang (5%). Jadi pengetahuan wanita pekeja seks 

komersial tentang pemeriksaan pap smear mayoritas adalah cukup. Oleh 

karena itu diharapkan pada tokoh masyarakat agar lebih meningkatkan 

kesadaran warganya untuk melakukan pemeriksaan pap smear dengan cara 

memotivasi dan mendukung mereka untuk melakukan pemeriksaan pap 

smear. 
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4. Hapsari (2006) : Gambaran Karakteristik Wanita dan Beberapa Faktor yang 

Terkait dengan Praktik Wanita Melakukan Pemeriksaan Pap Smear. 

Penelitian ini menggunakan metode kuanitatitif dan kualitatif. Hasil 

penelitian yang didapat 1. mayoritas responden berumur 40-50 tahun 

(52,0%), lulus SMA (62,0%), bekerja (62,0%), penghasilan 2-3 juta per 

bulan (48%0,) etnis pribumi (80,0%). 2. motivasi wanita melakukan 

papsmear karena mendapat informasi (40,0%), penyuluhan tenaga kesehtan 

(34,0%), gejala (26,0%), 3.informasi pap smear dari tugas kesehatan 

(44,0%), tetangga/teman/keluarga (32,0%), televisi (12,0%), buku (12,0%). 

4. responden yang melakukan pap  smear rutin 55,6%. 5. faktor yang 

terkait dengan praktik rutin pap smear : pendidikan, pekerjaan penghasilan, 

golongan etnis, sumber informasi dari petugas Kesehatan, persepsi 

pengalaman masa lalu, jarak tarif pelayanan kesehatan lain-lain YKI, tidak 

ada dorongan, hasil pap smear yang normal. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian    

ini terbatas mengenai Hubungan Tingkat Pengetahuan dengan Sikap Wanita 

Terhadap Pemeriksaan Pap Smear, tempat penelitian di Desa Jetis Kelurahan 

Kwarasan, Sukoharjo. Dengan rancangan cross sectional. 


