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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Gambaran perkembangan derajat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari 

kejadian kematian dalam masyarakat dari waktu ke waktu. Disamping itu kejadian 

kematian juga dapat digunakan sebagai indikator dalam penilaian keberhasilan 

pelayanan kesehatan dan program pembangunan kesehatan lainnya. Salah satu alat 

untuk menilai keberhasilan program pembangunan kesehatan yang telah dilaksanakan 

selama ini adalah dengan melihat perkembangan angka kematian (mortalitas) dari 

tahun ke tahun (Sudarianto, 2009). Tinggi rendahnya angka mortalitas juga 

mempengaruhi jumlah penduduk serta menjadi tolak ukur tingkat kesehatan 

masyarakat dan standar kehidupan suatu kelompok masyarakat. 

Masalah kesehatan dan mortalitas sangat erat hubungannya dengan Angka 

Kematian Ibu (AKI). Ukuran tingkat kematian ibu, selain dimanfaatkan sebagai 

indikator kesehatan juga digunakan sebagai Indeks Pembangunan Manusia (IPM), hal 

ini didasarkan pada kenyataan bahwa perubahan ukuran-ukuran tersebut sangat erat 

kaitannya dengan perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat. AKI berguna untuk 

menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan 

ibu, kondisi kesehatan lingkungan, dan tingkat pelayanan kesehatan (Sudarianto, 

2009). 
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Masalah kematian ibu di Indonesia dapat disebabkan beberapa faktor 

penyebab, diantaranya: (1) kematian ibu karena melahirkan (maternal mortality), 

mencakup penyebab secara langsung meliputi perdarahan yang merupakan penyebab 

kematian utama yang sebagian besar disebabkan retensi plasenta , infeksi, eklampsi, 

partus lama dan komplikasi abortus. Selain itu ada juga penyebab tidak langsung dari 

kematian ibu melahirkan di Indonesia yaitu karena anemia. (2) kanker leher rahim 

(cervical cancer). 

Kanker leher rahim merupakan jenis penyakit kanker yang paling banyak di 

derita wanita diatas usia 18 tahun. Kanker leher rahim menduduki urutan nomor dua 

penyakit kanker di dunia bahkan sekitar 500.000 wanita di seluruh dunia didiagnosa 

menderita kanker leher rahim dan rata-rata 270.000 meninggal tiap tahun (Depkes RI, 

2008). 

Menurut data dari World Health Organization (WHO) pada tahun 2000, setiap 

tahun jumlah penderita kanker di dunia bertambah 6,25 juta orang atau 11 menit ada 

satu penduduk meninggal dunia karena kanker dan setiap 3 menit ada satu penderita 

kanker baru. Dalam 10 tahun mendatang di perkirakan 9 juta orang akan meninggal 

setiap tahun akibat kanker, dua pertiga dari penderita kanker tersebut berada di 

negara-negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia (Melva, 2008). 

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang dengan prevalensi rate 

penyakit kanker yang cukup tinggi dan diwilayah ASEAN menempati urutan kedua 

setelah Vietnam dengan kasus penyakit kanker mencapai 135.000 kasus per tahun 

(WHO, 2005). Di Indonesia diperkirakan 90-100 kanker baru diantara 100.000 
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penduduk per tahunnya. Data tersebut hampir sama dengan ditemukan Pusat Data dan 

Informasi (Pusdatin) Departemen Kesehatan RI (2004) yang menyebutkan prevalensi 

penyakit kanker mencapai 100 ribu per tahun. Riset Kesehatan Dasar tahun 2007 

memperkirakan setidaknya ada 60 juta perempuan Indonesia yang termasuk dalam 

kategori berisiko terkena kanker serviks. Jumlah itu sangat besar, dan tentunya cukup 

memprihatikan. Di Indonesia penyakit kanker menjadi penyebab kematian kedua 

setelah penyakit jantung (Depkes RI, 2004). 

Menurut Melva (2008) lebih dari 90% penyebab kanker leher rahim (KLR) 

saat ini akibat Human Papilloma Virus (HPV) yang ditularkan melalui hubungan 

seksual. Selain HPV, ada beberapa faktor resiko terjadinya kanker laher rahim yaitu 

(1) perilaku seksual, berdasarkan penelitian risiko kanker serviks meningkat lebih 

dari 10 kali bila berhubungan dengan 6 atau lebih mitra seks, atau bila hubungan seks 

pertama di bawah umur 15 tahun, risiko juga meningkat bila berhubungan seks 

dengan laki-laki berisiko tinggi (laki-laki yang berhubungan seks dengan banyak 

wanita), atau laki-laki yang mengidap penyakit “jengger ayam” (kandiloma 

akuminatum) di zakarnya (penis), (2) rokok sigaret, wanita perokok mempunyai 

resiko 2 kali lipat terhadap kanker serviks dibandingkan dengan wanita bukan 

perokok, (3) trauma kronis pada serviks karena persalinan yang berulang kali, infeksi, 

dan iritasi menahun, (4) kontrasepsi oral dalam jangka panjang, (5) golongan sosial 

ekonomi rendah yang berkaitan dengan pendidikan yang rendah, kawin usia muda, 

hygiene seksual jelek, paritas tinggi serta pekerjaan dan penghasilan yang tidak tetap 

(Dalimartha, 2004). 
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Tingginya kasus di negara berkembang ini disebabkan terbatasnya akses 

screening dan pengobatan, tidak berbeda pula dengan kurangnya informasi, 

partisipasi, dan pengetahuan masyarakat dapat mengakibatkan prevalensi penyakit 

kanker terus meningkat setiap tahunnya. Masih banyak wanita dinegara berkembang, 

termasuk Indonesia yang kurang mendapat informasi dan pelayanan kesehtan 

terhadap penyakit kanker leher rahim. Ini disebabkan karena tingkat ekonomi rendah 

dan tingkat pengetahuan wanita yang kurang tentang pemeriksaan pap smear. Prospek 

yang paling baik dalam penanggulangan penyakit kanker adalah menyadarkan 

masyarakat. Apabila wanita terutama ibu-ibu cukup mengetahui bahaya kanker 

serviks dan manfaat pemeriksaan pap smear maka mereka akan menyadari 

pentingnya melakukan deteksi dini untuk mengetahui ada tidaknya kanker leher 

rahim pada dirinya. Hingga saat ini sebagian besar masyarakat Indonesia terutama 

wanita relatif masih awam terhadap pentingnya pemeriksaan pap smear atau 

pemeriksaan apusan lendir rahim untuk mendeteksi secara dini kemungkinan dirinya 

terserang kanker leher rahim. 

Rumah Sakit Umum Daerah Sukoharjo merupakan salah satu rumah sakit di 

Kabupaten Sukoharjo. Berdasarkan hasil Pendataan Profil Tenaga Kerja Keperawatan 

tahun 2010, RSUD Sukoharjo mempunyai jumlah perawat 195 orang dan jumlah 

perawat wanita usia subur yang telah menikah sebanyak 126 orang. 

Kelurahan Kartasura merupakan salah satu Kelurahan di Kabupaten 

Sukoharjo Jawa Tengah dan merupakan salah satu desa yang berada pada cakupan 

wilayah kerja Puskesmas Kartasura. Berdasarkan hasil Pendataan Profil Kelurahan 
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Kartasura akhir tahun 2010, Kelurahan Kartasura mempunyai jumlah penduduk 

sebanyak 15.441 orang dan jumlah penduduk wanita 8.065 orang. Jumlah wanita usia 

20 - 40 tahun sebanyak 2.688 orang dengan jumlah pasangan usia subur (PUS) 

sebanyak 2.287 pasangan. Dan berdasarkan hasil survey Penyakit Tidak Menular di 

Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo tahun 2010, Kecamatan Kartasura memiliki 

prevalensi penderita kanker serviks yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan 

kecamatan-kecamatan lain di wilayah Kabupaten Sukoharjo. 

Melalui studi pendahuluan yang peneliti lakukan dengan lima perawat wanita 

yang sudah menikah, satu diantaranya pernah melakukan periksa pap smear. 

Sedangkan studi pendahuluan yang peneliti lakukan dengan lima wanita usia subur 

yang sudah menikah, mereka mangatakan belum pernah melakukan periksa pap 

smear. Keengganan perawat dalam berperilaku melakukan pemeriksaan kesehatan 

misalnya dalam melakukan periksa pap smear disebabkan oleh beberapa faktor, 

antara lain karena ketidakmampuan perawat dalam melakukan perannya secara 

optimal yang dapat mempengaruhi rendahnya peran perawat dalam menjalankan 

fungsinya (Nursalam, 2002). 

Peran perawat merupakan seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh 

orang lain terhadap seseorang, sesuai dengan kedudukannya dalam suatu sistem 

(Kusnanto, 2004). Seorang perawat diharapkan mampu menjalankan peran dan 

fungsinya dengan baik. Adapun peran perawat antara lain sebagai care giver, client 

advocate, counselor, educator, collaborator, coordinator, change agent, consultan, 

fasilitator dan role model. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui tentang 
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peran perawat sebagai “Role Model” bagi dirinya sendiri maupun bagi masyarakat, 

dimana perawat dapat dijadikan contoh atau panutan bagi masyarakat dalam bidang 

kesehatan, misalnya dalam berperilaku melakukan periksa pap smear. Namun dalam 

kenyataannya melalui studi pendahuluan yang peneliti lakukan, partisipasi perawat 

dalam melakukan periksa pap smear secara rutin masih rendah jika dilihat dari peran 

perawat sebagai “Role Model” bagi masyarakat.   

 Berdasarkan fenomena tersebut maka peneliti berkeinginan untuk melakukan 

penelitian tentang “Perbedaan tingkat pengetahuan dan partisipasi periksa pap smear 

antara perawat dengan masyarakat di Kabupaten Sukoharjo”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang penelitian maka dapat dirumuskan 

masalah penelitian yaitu: “Adakah perbedaan tingkat pengetahuan dan partisipasi 

periksa pap smear antara perawat dengan masyarakat di Kabupaten Sukoharjo?”. 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui perbedaan tingkat pengetahuan dan partisipasi periksa pap 

smear antara perawat dengan masyarakat di Kabupaten Sukoharjo. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui tingkat pengetahuan perawat di Rumah Sakit Umum 

Daerah Sukoharjo tentang pemeriksaan pap smear. 
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b. Mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat di wilayah Kabupaten 

Sukoharjo tentang pemeriksaan pap smear. 

c. Mengetahui tingkat partisipasi perawat di Rumah Sakit Umum Daerah 

Sukoharjo dalam melakukan periksa pap smear. 

d. Mengetahui tingkat partisipasi masyarakat di wilayah Kabupaten 

Sukoharjo dalam melakukan periksa pap smear. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini dibuat agar berguna bagi pihak-pihak terkait 

didalamnya dan hasil penelitian perbedaan tingkat pengetahuan dan partisipasi 

periksa pap smear antara perawat dengan masyarakat diharapkan dapat 

berguna: 

1. Bagi peneliti, untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti dalam 

penerapan ilmu dalam bidang kesehatan reproduksi wanita khususnya 

tentang pap smear yang didapat selama masa pendidikan di Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

2. Bagi Instansi Rumah Sakit Umum Daerah Sukoharjo, sebagai bahan 

masukan dalam upaya meningkatkan partisipasi semua pihak yang terkait 

didalamnya dalam melakukan pemeriksaan pap smear secara berkala. 

3. Bagi Puskesmas Kartasura, sebagai bahan masukan dalam upaya 

meningkatkan kesehatan dan pengetahuan masyarakat tentang 

pemeriksaan pap smear dan kanker serviks. 
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4. Bagi pemerintahan daerah Kabupaten Sukoharjo, sebagai tolok ukur 

kesadaran masyarakat dalam melakukan pemeriksaan pap smear secara 

berkala sebagai cara deteksi dini kanker serviks, serta untuk menambah 

wawasan dan pengetahuan masyarakat di bidang kesehatan reproduksi 

khususnya tentang manfaat pemeriksaan pap smear. 

 

E. Keaslian Penelitian 

1. Penelitan yang dilakukan oleh Prasida (2009) dengan judul Perbedaan-

Perbedaan dan Sikap Wanita Terhadap Pemeriksaan Pap Smear Sebelum 

dan Sesudah Penyuluhan Tentang Pap Smear di Rumah Bersalin Budi 

Rahayu Kelurahan Padang Kecamatan Tembalang Kota Semarang. Jenis 

metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Quasi Eksperimen 

dengan menggunakan metode wawancara dengan kuesioner serta 

pendekatan one grup pre tes and post tes design. Populasi dalam 

penelitian ini seluruh wanita usia reproduksi yang periksa di RB Budi 

Rahayu Semarang yang kemudian diambil secara acak sederhana untuk 

menentukan sampel sehingga mendapatkan sample sebanyak 49 

responden. Variable terikat pada penelitian ini pengetahuan dan sikap 

wanita dalam pemeriksaan papsmear, dan variabel bebasnya penyuluhan 

tentang papsmear. Uji statistic yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

uji wilcoxon. Hasil penelitian diperoleh tingkat pengetahuan responden 

sebelum penyuluhan sebagian besar adalah kurang sebanyak 42 orang 
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(85,7%), sesudah penyuluhan pengetahuan responden meningkat menjadi 

baik sebanyak 44 orang (89,8%). Sikap responden sebelum penyuluhan 

sebagian besar adalah tidak mendukung sebanyak 29 orang (59,2%). 

Setelah diberi penyuluhan sikap responden tentang pap smear adalah 

mendukung sebanyak 40 orang (81,6%). Ada perbedaan yang signifikan 

antara pengetahuan sebelum dan sesudah pengetahuan nilai p value = 

0,000. Ada perbedaan yang signifikan antara sikap sebelum dan sesudah 

penyuluhan dengan skor nilai p value 0,000. Kesimpulan ada perbedaan 

yang signifikan antara pengetahuan dan sikap wanita terhadap 

pemeriksaan pap smear sebelum dan sesudah penyuluhan tentang pap 

smear. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2010) dengan judul Hubungan 

Pengetahuan Tentang Kanker Serviks dengan Partisipasi Wanita dalam 

Program Deteksi Dini Kanker Serviks di Kelurahan Joho Kecamatan 

Mojolaban Kabupaten Sukoharjo. Metode yang digunakan adalah 

observasional analitik dengan pendekatan cross sectional. Penelitian 

dilakukan pada 155 sampel wanita usia subur. Teknik pengambilan 

sampel adalah probability sampling dengan teknik cluster random 

sampling. Untuk mengetahui hubungan pengetahuan tentang kanker 

serviks dengan partisipasi wanita dalam program deteksi dini kanker 

serviks, teknik analisis yang digunakan adalah chi square test pada tingkat 

kepercayaan 95% dan diolah dengan program SPSS versi 16. Hasil 
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penelitian ini menunjukkan bahwa dari 155 sampel, didapatkan 

pengetahuan tentang kanker serviks baik (23,9%), cukup (50,3%), kurang 

(25,8%). Sedangkan partisipasi wanita dalam program deteksi dini kanker 

serviks tergolong tinggi (9%) dan rendah (91,9%). Hasil analisis 

hubungan pengetahuan tentang kanker serviks dengan partisipasi wanita 

dalam program deteksi dini kanker serviks diperoleh nilai r = 20.219 > r 

tabel = 5.99 dan nilai signifikansi p = 0,000 < p = 0,05 Kesimpulan dari 

penelitian ini didapatkan hubungan yang signifikan antara pengetahuan 

tentang kanker serviks dengan partisipasi wanita dalam program deteksi 

dini kanker serviks di Kelurahan Joho, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten 

Sukoharjo. Semakin tinggi tingkat pengetahuan tentang kanker serviks, 

semakin baik pula partisipasi wanita dalam program deteksi dini kanker 

serviks. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Fikriawati (2006) dengan judul Hubungan 

Pengetahuan Ibu Tentang Kanker Serviks dengan Perilaku Deteksi Dini 

(Pemeriksaan Pap Smear). Desain penelitian yang di gunakan adalah 

deskriptif korelasional yaitu mencari, menjelaskan suatu hubungan, 

memperkirakan dan menguji berdasarkan teori yang ada. Adapun 

populasinya adalah karyawan/ dosen wanita yang sudah menikah dengan 

kriteria 35-45 tahun di Universitas Muhammadiyah Malang. Tehnik 

sampel yang di gunakan adalah purposive sampling yang berjumlah 30 

orang. Metode pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner. Hasil 
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bahwa dari 30 responden sebagian besar berpengetahuan baik yaitu 

sebanyak 19 responden (63,3%), berpengetahuan cukup sebanyak 11 

responden (36%) dan berpengetahuan kurang tidak ada. Sedangkan untuk 

data perilaku/ yang melakukan pemeriksaan Pap Smear dalam 1 tahun 

1sampai 2 kali 83% responden. Untuk ideal atau jadwal yang optimal 

melakukan pemeriksaan Pap Smear sebanyak 1 - 2 kali 80% responden, 

80% responden selama berumah tangga melakukan Pap Smear 1-2 kali, 

90% responden mengatakan bahwa pemeriksaan Pap Smear dilakukan 1-2 

kali, 80% responden mengikuti pendidikan kesehatan tentang pencegahan 

kanker serviks 1- 2 kali. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Nurhasanah (2008) dengan judul Pengaruh 

Karakteristik dan Perilaku Pasangan Usia Subur (PUS) Terhadap 

Pemeriksaan  Pap Smear di RSUZA Banda Aceh.  Penelitian ini 

merupakan penelitian survei dengan desain cross sectional study untuk 

mengetahui pengaruh karakteristik dan perilaku Pasangan Usia Subur 

(PUS) Terhadap Pemeriksaan Pap Smear di RSUZA Banda Aceh, sampel 

ditetapkan secara purposive sampling pada PUS yang datang ke poliklinik 

kebidanan bulan Mei - Juni 2008 sebesar 88 PUS. Analisis data 

menggunakan Chi-Square dan Regresi Logistik. Hasil uji regresi logistik 

bahwa variabel karakteristik yang berpengaruh secara signifikan terhadap 

pemeriksaan Pap Smear adalah pendidikan (p=0,012) RP=1,48 sosial 

ekonomi (p=0,020) RP=0,33, yang tidak berpengaruh adalah umur 
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(p=0,685) RP=1,48, pekerjaan (p=0,445) RP=0,70, sedangkan variabel 

perilaku yang berpengaruh secara signifikan adalah pengetahuan 

(p=0,021) RP=0,38 yang tidak berpengaruh adalah sikap (p=0,070) 

RP=2,37. PUS yang melakukan Pap Smear yaitu 40,9% yang tidak 

melakukan Pap Smear 59,1%. Disarankan kepada pihak RS supaya 

pengetahuan tentang pemeriksaan pap smear lebih ditingkatkan yang 

dapat dilakukan melalui upaya promosi kesehatan. 

 

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti dengan 

keaslian penelitian diatas adalah terletak pada metode penelitian, 

responden penelitian, tempat penelitian dan waktu penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




