
1 
 

BAB I 

 PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kanker serviks atau disebut juga kanker leher rahim merupakan 

jenis penyakit kanker yang paling banyak diderita wanita diatas usia 18 

tahun atau wanita usia produktif. Kanker serviks menempati  urutan ke dua 

menyerang wanita dalam usia subur, yang pada  tahun 2005 menyebabkan 

lebih dari 250.000 angka kematian. Sekitar 80 % dari jumlah kematian 

tersebut terjadi pada negara berkembang. Tanpa penatalaksanaan yang 

konkrit, diperkirakan kematian akibat kanker serviks akan meningkat 25 % 

dalam jangka waktu 10 tahun mendatang ( WHO, 2006 ) 

Jumlah penderita  kanker  leher  rahim  di Indonesia sekitar 200 

ribu setiap tahunnya  dan  menduduki peringkat  kedua  setelah  kanker 

payudara.  Walaupun  penyakit  ini merupakan  penyakit  keganasan yang  

dapat  menyebabkan kematian,  kesadaran  untuk memeriksakan  diri  

dirasakan sangat  rendah,  hal  tersebut  tidak terlepas dari  kurangnya 

pengetahuan  mengenai  kanker ini.  Indikasinya  lebih  dari  70 % 

penderita yang datang ke rumah sakit  sudah  pada  kondisi  

lanjut.(Depkes, 2007). Sementara data dari Sistem Informasi Rumah Sakit 

menyatakan, dalam kurun waktu 2004 sampai dengan 2007 kanker leher 

rahim menempati urutan kedua (16 per 100.000) setelah kanker payudara 
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(26 per 100.000), dari 10 jenis kanker yang diidap oleh perempuan 

(Global Burden of Cancer2010). 

 Berdasarkan laporan program dari Dinas Kesehatan 

Kabupaten/Kota yang berasal dari rumah sakit dan puskesmas tahun 2006, 

kasus penyakit kanker yang ditemukan di Jawa Tengah sebanyak 22.857 

kasus (7,13 per 1000 penduduk). Terdiri dari kanker serviks 2,08 per 1000 

penduduk, kanker payudara 3,45 per 1000 penduduk. Kemudian, 

berdasarkan hasil Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) tahun 2002, 

menyebutkan bahwa kanker payudara 5.641 kasus, kanker serviks 5.481 

kasus. Dari hasil laporan kedua instansi kesehatan tersebut didapatkan 

bahwa jumlah penderita kanker serviks di provinsi Jawa Tengah 

menempati urutan yang ke dua setelah kanker payudara. 

Data Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo menyebutkan angka 

kasus neoplasma serviks sebanyak 69 kasus, neoplasma mamae 176 dan 

25 kasus neoplasma hepar. Kanker serviks menduduki urutan kedua kasus 

neoplasma. Sebaran kasus hampir merata di 5 rumah sakit kecuali RSOP 

Dr. Soeharso. Neoplasma ini merupakan salah satu penyebab kematian 

yang cukup besar karena terlambatnya deteksi dini, baik oleh penderita 

ataupun para pelaku pelayanan kesehatan di wilayah perifer (Dinkes 

Sukoharjo, 2012). 

Kecamatan Kartasura  merupakan salah satu kecamatan yang 

berada dalam lingkup Kabupaten Sukoharjo. Cakupan wilayah kerja 

Puskesmas Kartasura sendiri melayani masyarakat dengan jumlah 93.932 
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dengan jumlah penduduk laki-laki 45.419 dan perempuan sejumlah 

48.513. Kasus neoplasma serviks pada tahun 2012 sebanyak 12 kasus 

dengan stadium lanjut, dan Januari tahun 2013hingga bulan Agustus 

terdapat 14 kasus dengan 9 kasus lama dan 5 kasus baru dan  rasio dari 

tahun 2012 , 5 pasien meninggal dunia (Sympus Puskesmas Kartasura , 

2013). 

Sebagian  besar  penderita kanker  leher  rahim  (serviks) datang  

berobat  dalam  stadium lanjut,  sehingga  keberhasilan pengobatan sangat 

rendah. (WHO Statistic ,2005). Hasil pengobatan  akan lebih  baik  bila 

masih dalam stadium  lebih  dini.  Angka kematian  ibu  diharapkan akan 

menurun. Melalui proses skrining  dengan program  Inpeksi  Visual  

dengan Asam  Asetat (IVA), pap smear diharapkan wanita akan terlindung 

dari ganasnya kanker serviks ini. Dikutip dari IARC Monograps Volume 

72, menyebutkan pada wanita usia post menopause bisa dilakukan terapi 

esterogen untuk menekan resiko terjadinya kanker serviks, selain itu faktor 

dari tingkat pengetahuan, motivasi dan program skrining yang pernah 

dilakukan sebelumnya juga memiliki korelasi yang besar terhadap 

motivasi untuk melakukan skrining selanjutnya. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara awal di Puskesmas  

Kartasura pada bagian promosi kesehatan, untuk promosi deteksi dini 

kanker serviks sendiri belum berjalan optimal. Pasien datang ke 

Puskesmas dengan kondisi yang sudah masuk ke fase stadium lanjut dan 

hanya minta rujukan untuk melakukan kemotherapy ke rumah sakit. Salah 
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satu pasien datang ke Puskesmas dengan keluhan perdarahan hebat, 

keputihan berbau tanpa merasakan rasa sakit. Setelah dicek dengan 

spekulum oleh bidan, kanker sudah mengalami hyperplasia hingga vulva.  

Faktor yang mempengaruhi pasien terlambat datang dengan alasan 

malu, takut apabila mengetahui  hasil deteksi  penyakitnya. Mereka juga 

takut tidak mampu membayar biaya pengobatannya. Kondisi seperti ini 

perlu  segera mendapatkan penanganan. Dari sinilah peran proses promosi 

kesehatan diperlukan dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran  

masyarakat, akan pentingnya memeriksakan diri lebih dini terhadap  

kanker serviks. Usaha  ini dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan 

kesehatan dalam suatu komunitas atau pada sebuah organisasi guna 

mempertimbangkan cakupan dan efektifitasnya. 

Kecamatan Kartasura memiliki ragam organisasi perkumpulan 

wanita, yang salah satunya adalah perkumpulan organisasi wanita islam 

Aisyiyah. Dalam perkumpulan ini beranggotakan wanita usia antara 30-60 

tahun sebanyak 85 orang. Dari hasil wawancara pada ketua organisasi 

tersebut diperoleh infomasi bahwa dalam forum pertemuan mereka belum 

pernah di berikan penyuluhan perihal deteksi dini kanker serviks. Hasil 

wawancara pada beberapa anggota juga masih belum mengerti bagaimana 

tanda gejala, pencegahan dan cara untuk mendeteksi awal terhadap adanya 

kanker serviks.  

Model peer groupdiharapkan lebih bermanfaat karena alih 

pengetahuan dilakukan antar kelompok sebaya yang mempunyai 



5 
 

hubungan lebih akrab, dalam artian bahasa yang digunakan sama, dapat 

dilakukan di mana saja, kapan saja dengan cara penyampaian yang santai, 

sehingga sasaran lebih merasa nyaman berdiskusi tentang permasalahan 

yang dihadapi (Swandewi, 2006). Model  intervensi  dengan menggunakan  

peer  group  untuk meningkatkan  aspek pengetahuan, sikap dan perilaku 

masyarakat  khususnya  wanita untuk pencegahan kanker servik menjadi  

hal  yang  perlu dikembangkan,  mengingat modelnya  lebih  efektif.  

Atas dasar uraian diatas penulis mengambil judul “Pengaruh 

Pendidikan Kesehatan Dan Model Peer Group Terhadap Perilaku Ibu 

Melakukan Deteksi Dini Kanker Serviks” yang nantinya akan dijadikan 

penelitian dan dibahas lebih lanjut untuk mengetahui hasilnya. 

B. Rumusan Masalah 

Dalam penelitian ini dirumuskan suatu masalah  

1. Adakah pengaruh pendidikan kesehatan terhadap peningkatan 

pengetahuan dalam jangka pendek seketika setelah diberikan 

pendidikan kesehatan yang kemudian berpengaruh pada perubahan 

sikap serta perilaku ibu di perkumpulan aisyiyah kecamatan kartasura 

untuk melakukan deteksi dini kanker serviks? 

2. Apakah dengan menggunakan model peer group ( kelompok sebaya) 

dapat  meningkatkan pengetahuan  dan perubahan  perilaku ibudi 

perkumpulan aisyiyah kecamatan kartasura  untuk melakukan  deteksi 

dini kanker serviks? 
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3. Apakah ada hubungan antara peningkatan pengetahuan ibu mengenai 

kanker serviks dan model peer group untuk perilaku deteksi dini 

terhadap kanker serviksdi perkumpulan aisyiyah kecamatan kartasura? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas 

pengaruh pendidikan kesehatan dan model peer group terhadap 

peningkatan pengetahuan dan perilaku para ibu di perkumpulan wanita 

Aisyiyah cabang Surakarta dalam hal untuk deteksi secara dini kanker 

serviks. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui tingkat pengetahuan para ibu anggota perkumpulan 

Aisyiyah tentang deteksi dini kanker serviks di kecamatan 

Kartasura sebelum di berikan pendidikan kesehatan 

b. Mengetahui peningkatan pengetahuan ibu setelah diberikan 

pendidikan kesehatan mengenai deteksi dini kanker serviks 

c. Mengetahui  efektifitas metode peer group terhadap pengetahuan 

ibu perkumpulan aisyiyah untuk perilaku deteksi dini kanker 

serviks 

d. Mengetahui perubahan  perilaku ibu untuk mau melakukan deteksi 

dini kanker serviks. 
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D. Manfaat Penelitian 

Untuk hasil penelitian ini diharapkan nantinya akan memberikan 

kontribusi kepada pihak pihak terkait, yang meliputi: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Memperoleh  pengetahuan mengenai metode pendidikan kesehatan 

tentang peer group. 

b. Sebagai wacana untuk memberikan sosialisasi screening awal 

terhadap masyarakat khususnya wanita terhadap kanker serviks 

menggunakan metode peer group. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi masyarakat 

Menambah pegetahuan masyarakat mengenai pentingnya deteksi 

dini kanker serviks. 

b. Bagi praktisi keperawatan 

Memberikan pengetahuan baru mengenai pemberian penyuluhan 

atau sosialisasi dengan menggunakan metode peer group dalam 

kaitannya dengan deteksi dini kanker serviks pada wanita usia 

subur. 

c. Bagi peneliti 

Dapat mengaplikasikan secara langsung metode peer group untuk 

memberikan sosialisasi atau pendidikan kesehatan dalam kaitannya 

untuk peningkatan pengetahuan serta perilaku sadar diri untuk 

melakukan deteksi dini kanker serviks. 
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E. Penelitian Sejenis 

1. Herniyatun, Diah Astutiningrum, Nurlaila (2009), memberikan 

paparan sosialisasi kepada kelompok sebaya atau peer group dalam 

wadah yasinan terhadap perubahan perilaku, sikap dan keterampilan 

dalam kaitan upaya pencegahan kanker serviks. Penelitian ini 

menggunakan jenis  quasi eksperimen,  desain  non-equivalent  

pretest-postest  with control  group,  dengan intervensi  edukasi  

kelompok  sebaya  yasinan  RT oleh kader yang sudah dilatih. Teknik 

sampling dengan menggunakan metode multistage  random  sampling , 

jumlah sampel sebanyak 176 (88 responden kelompok perlakuan, dan 

88 responden menjadi kelompok kontrol). Dari hasil penelitian ini 

sikap dan keterampilan tidak dipengaruhi oleh usia dan tingkat 

pendidikan, namun dengan menggunakan edukasi peer group yang 

dapat memberikan kontribusi khusus. 

2. Sugiarsi, Sri (2011), penelitian ini mengkaji pengaruh pendidikan 

kesehatan terhadap pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat yang 

terfokus pada sampel di ibu PKK dengan teknik pengambilan sampel 

random sampling. Peneliti menggunakan desain penelitian dengan 

rancangan one group pretest- posttest.Instrumen dalam penelitian ini 

adalah kuesioner penelitian untuk mengukur pengetahuan, sikap dan 

perilaku masyarakat    tentang deteksi dini kanker serviks.Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa melalui paired sample t- test terdapat 

perbedaan pengetahuan tentang kanker serviks    sebelum dan sesudah 
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diberi pendidikan kesehatan pada nilai p=0,0001. Terdapat 

peningkatan  sikap terhadap deteksi dini kanker serviks sebelum dan 

sesudah diberi pendidikan kesehatan pada nilai p=0,0001.Ada 

perbedaan perilaku terhadap  deteksi dini kanker serviks sebelum dan 

sesudah diberi pendidikan kesehatan(p=0,0001). 

3. Purnamaningrum, Yuliasti Eka (2011) penulis meneliti tentang 

efektivitas pendidikan kesehatan oleh Lay Health Workers dalam 

meningkatkan kesertaan skrining kanker leher rahim dengan metode 

inspeksi visual dengan asam asetat (IVA) di Kabupaten Sleman. 

Dengan menggunakan metode penelitianquasi experiment dengan 

menggunakan rancangan nonrandomized pre-test post-test control 

group design. Sampel penelitian 120 wanita dengan usia 25-50 tahun 

di Kecamatan Turi dan Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman. 

Analisis data menggunakan distribusi frekuensi, paired t-test, 

independent t-test, chisquare dan logistic regression dengan tingkat 

kemaknaan p=<0,05, dengan 95% CI. Kesertaan skrining kanker leher 

rahim dengan metode IVA lebih tinggi pada kelompok perlakuan 

dibandingkan kelompok kontrol dengan RR= 1,79 (95% CI= 1,01-

3,19). Ada perbedaan peningkatan rerata pengetahuan antara kelompok 

perlakuan dan kelompok kontrol sebesar 1 (95% CI= 0,08-1,91) 

dengan p=0,032. Ada perbedaan peningkatan rerata sikap antara 

kelompok perlakuan dan kelompok kontrol sebesar 2,25 (95% CI= 

0,79-3,71) dengan p=0,003. 




