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ABSTRAK 

Perbedaan Tingkat Pengetahuan Tentang Kanker Serviks di SMA Negeri 1 
Kartosuro dengan Siswi Pondok Pesantren Modern Islam Assalaam 

Ferina Ambarsari, M. Shoim Dasuki, Anika Candrasari. 

Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta 

Latar belakang: Kanker serviks merupakan jenis keganasan yang paling sering 

ditemukan dikalangan wanita. Masih tinggi angka kejadian Kanker serviks di Indonesia 

menyebabkan wanita Indonesia meninggal karena terkena kanker serviks. Kanker serviks 

di Indonesia menduduki tempat kedua dalam urutan ke ganasaan pada wanita yaitu 16 

orang per 100.000 wanita. Tingginya angka kejadian kanker serviks di Indonesia sendiri 

di sebabka oleh rendahnya pengetahuan dan kesadaran akan bahaya kanker serviks. 

Faktor resiko kanker serviks salah satunya dengan melakukan hubungan seks sebelum 

usia 20 tahun, sehingga pengetahuan tentang bahaya melakukan hubungan seks sebelum 

20 tahun sangat penting karna dapat mencegah terjadinya kanker serviks. 

Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui perbedaan tingkat pengetahuan tentang kanker 

serviks di SMA negeri 1 Kartosuro dengan Pondok Pesantren Moderen Islam Assalaam. 

Metode Penelitian: Menggunakan desain penelitian observasional analitik dengan 

pendekatan cross sectional. Sampel diambil secara purposive sampling dan dihasilkan 

sampel sebanyak 100 orang dibagi menjadi dua kelompok masing-masing kelompok 50 

orang. Data dianalisis dengan uji independent T-test. 

Hasil penelitian: Berdasarkan hasil uji statistik independent T-test diperoleh nilai 

probabilitas signifikan (p)=0,012 dengan demikian p<0,05 maka Ho ditolak dan Ha 

diterima. 

Kesimpulan: Terdapat perbedaan tingkat pengetahuan kanker serviks pada siswi SMA 

negeri 1 Kartosuro dengan siswi Pondok Pesantren Assalaam. 

Kata kunci: pengetahuan, kanker serviks, SMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Differences in the level of Knowledge About Cervical Cancer On a 
Schoolgirl in SMA Negeri 1 Kartosuro with Modern Islamic Boarding 

Schools Portrayed 

Ferina Ambarsari, M. Shoim Dasuki, Anika Candrasari. 

Medical Student Faculty of Universitas Muhammadiyah Surakarta 

Background: cervical cancer is the most common type of malignancy found 
among women. Because of high incidence of cervikal cancer. Many indonesian 
woman died. Cervical cancer in indonesia occupied the 2nd place in the order of 
malignacy in woman is (16 person per 100.000 women). High incidence of 
cervical cancer in indonesia itself is caused by lack of knowledge and awareness 
of the dangers of cervical cancer. One of cervical cancer risk factors sex before 
20 years old, so  that the knowledge about the dangers of having sex before the 
age of 20 years is very important because it can prevent the occurrence of 
cervical cancer.   

The purpose of the research: to determine defferences in the level of knowledge 
about cervical cancer in SMA 1 Kartosuro with modern islamic boarding school 
Assalaam. 

Research methods: using analytic observational research design with cross 
sectional approach. Samples taken in purposive sampling and sample generated 
as many as 100 people are divided into two groups, each group of 50 people. 
Data were analyzed by T-test for independent tests. 

Research results: based on the results of the statistical tests of the independent T-
test values obtained significant probability (p) = 0.012 thus p 0.05 then Ho < 
rejected and accepted Ha. 

Conclusion: there are differences in the level of knowledge about cervical cancer 
in girls SMA 1 Kartosuro country with girls boarding school Assalaam. 

 

Keywords : knowladge, cancer servics, SMA 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENDAHULUAN 

      Kanker serviks merupakan jenis keganasan yang paling sering ditemukan dikalangan 

wanita. Masih tingginya angka kejadian kanker serviks di Negara Indonesia 

menyebabkan wanita di Indonesia meninggal karena terkena kanker serviks. Sedangkan 

menurut data dari WHO wanita di dunia setiap tahunnya terdapat ratusan ribu kasus 

karena terinfeksi oleh kanker serviks dan ribuan diantaranya meninggal setiap tahunnya 

(WHO, 2009). 

       Kanker serviks di Indonesia menduduki tempat kedua dalam urutan keganasaan pada 

wanita yaitu 16 orang  per 100.000 wanita. Sesuai dengan data sistem informasi rumah 

sakit (SIRS, 2007),  kejadian kanker serviks sebanyak 5.786 kasus atau 10,3% dari 

keganasan lainnya. Bahkan sekitar 500.000 wanita diseluruh dunia didiagnosa menderita 

kanker serviks dan rata-rata 270.000 wanita meninggal tiap tahun (Depkes, 2009). 

      Angka  kejadian kanker serviks meningkat pada tahun 2006 dari jumlah kasus 

sebanyak 4.696 menjadi 5.786 kasus atau 11,07% dan sekitar 70%  penderita dalam 

stadium lanjut (Aditama, 2010). Pada tahun 2005 di Jawa Tengah sebanyak 2076 kasus 

atau sekitar 19,70% (Budiharjo, 2009). Data dari rumah sakit yang ada di Indonesia pada 

tahun 2008 menunjukan angka kejadian kanker payudara (18,4%) sedangkan kanker 

serviks (10,3%) data diatas didapatkan dari pasien yang dirawat inap di rumah sakit 

(Depkes RI, 2011).  

      Tingginya angka kejadian kanker serviks ini biasanya disebabkan oleh rendahnya 

pengetahuan dan kesadaran akan bahaya kanker serviks (Depkes RI, 2009). Tingginya 

angka kejadian kanker serviks di Indonesia sendiri ada hubungannya dengan tingkat 

sosial ekonomi masyarakat Indonesia dan kurangnya pengajaran tentang sex education. 

Jika masyarakat Indonesia beranggapan menjaga kebersihan itu penting maka angka 

kejadian kanker serviks di Indonesia akan berkurang atau tidak akan tinggi, hal ini 

dipengaruhi juga dengan tingkat pengetahuan (Edjun, 2007). 

      Pengetahuan tentang bahaya melakukan seks sebelum usia 20 tahun sangat penting,  

karena salah satu faktor resiko kanker serviks dengan melakukan seks sebelum usia 20 

tahun, menurut survey yang dilakukan pada tahun 2004 20% wanita berusia kurang dari 

17 tahun telah aktif melakukan hubungan seks (Faisal, 2008). Usia ini sesuai dengan 

responden pada penelitian yaitu, siswi yang berada di Pondok Pesantren dan siswi yang 

berada di SMA negeri dengan usia 16- 18 tahun.  

      Keberadaan Pondok Pesantren dengan segala aspek kehidupan dan perjuangannya 

memiliki nilai strategis dalam membina insan yang memiliki kualitas iman, ilmu dan 



amal sehingga siswi yang berada di Pondok dapat membedakan perbuatan yang sesuai 

agama dan tidak (Nasir, 2005). Dalam Pondok Pesantren, santri juga hidup dalam suatu 

komunitas yang khas, dengan kyai, ustadz, santri dan pengurus Pesantren,  yang 

berlandaskan pada nilai-nilai agama Islam lengkap, pengetahuan tentang norma-norma 

kehidupan dan kebiasan tersendiri, yang tidak jarang berbeda dengan masyarakat umum 

yang mengitarinya (Bashori, 2003). 

      Siswa SMA Pondok Pesantren, kegiatan pembelajaran nya sama sepereti SMA pada 

umumnya. Tetapi sistem pendidikan yang diajarkan selain pendidikan formal juga sangat 

ditonjolkan pada ilmu keagamaan dalam kesehariannya.  Aktivitas kesehariannya sudah 

terjadwal dan sudah sangat teratur setiap hari selama 24 jam (Maksudin, 2006). 

      Siswa yang bersekolah di SMA pada umumnya, kegiatan jadwal belajar mengajarnya 

terbatas dan aktivitas yang dilakukan siswa hanya datang kesekolahan untuk belajar dan 

kemudian pulang. Sehingga siswa hanya mendapatkan pembelajaran dengan sistem 

pendidikan yang formal pendididkan keagamaannya juga dipisahkan dari aktivitas 

kesehariannya (Maksudin, 2006). 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif analitik dengan 

pendekatan cross sectional. Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Kartosuro dan 

SMA Pondok Pesantren Moderen islam Asslaam mulai dari tanggal 17 Januari  2015 s/d 

19 Januari 2015. Populasi pada penelitian ini adalah siswi SMA Negeri 1 Kartosuro 

berjumlah 50 siswi yang ber usia 16-18 tahun dan siswi SMA Pondok Assalaam 

berjumlah 50 siswi yang berusia 16-18. Responden pada penelitian ini adalah siswi SMA 

negeri ! Kartosuro dan SMA Pondok Pesantren Assalaam yang memenuhi kriteria inklusi 

dan tidak memenuhi kriteria restriksi. Teknik sampling menggunakan Purvosive 

sampling. Berdasarkan rumus besar sampel untuk penelitian cross sectional didapatkan 

sampel minimal sebanyak 50 siswi SMA Kartosuro 50 siswi SMA Assalaam. Kriteria 

sampel yang memenuhi syarat (inklusi) adalah siswi SMA negeri 1 Kartosuro sebanyak 

50 dengan usia 16-18 tahun dan siswi Pondok Pesantren moderen islam Asslaam 

sebanyak 50 siswi dengan usia 16-18 tahun. Adapun kriteria sampel yang tidak 

memenuhi syarat (eksklusi) adalah tidak hadir saat penelitian, tidak mengisi kuisioner 

dengan kengkap, dan tidak bersedia menjadi responden.Variabel terikat penelitian ini 

adalah tingkat tingkat pengetahuan siswi SMA negeri 1 kartosuro dengan siswi SMA 

Pondok Pesantren Moderen Islam Assalaam. Diukur dengan menggunakan kuisioner 



tentang pengetahuan kanker serviks, dengan skala pengukuran interval (numerik). 

Variabel bebasnya adalah siswi SMA negeri 1 Kartosuro dengan siswi SMA Pondok 

Pesantren Moderen Islam Assalaam, dengan skala pengukuran (kategorik). Variabel 

perancu yang terkendali adalah usia, jenis kelamin, status kesehatan, pengalaman 

traumatis, sedangkan yang tidak terkendali adalah inteligensi, minat, bakat, motivasi, 

sikap.  

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan program SPSS 22.0 for windows, 

dengan uji hipotesis independent T-tes yaitu hipotesis korelatif dengan skala pengukuran 

variabel numerik dan data berdistribusi normal. 

 

HASIL PENELITIAN 

       Pelaksanaan penelitian ini di lakukan dengan cara menyebaran kuesioner tentang 

pengetahuan kanker serviks yang berguna untuk mengetahui tingkat pengetahuan. Jumlah 

keseluruhan subyek yang masuk dalam penelitian ini ada 100 orang responden yang 

bersedia melalukan penelitian ini sebanyak 100 orang. Sampel responden siswi SMA 

negeri 1 Kartosuro sebanyak 50 siswi dan sampel responden SMA Pondok Pesantren 

Assalaam sebanyak 50 siswi. Semua sampel masuk dalam kriteria eksklusi, maka semua 

sampel memenuhi syarat penelitian tentang pengetahuan kanker serviks. Dari hasil 

pengambilan data diperoleh kriteria yaitu baik dan kurang baik. Data dianalisis dengan uji 

statistik independen T-test untuk mengetahui adanya perbedaan tingkat pengetahuan siswi 

SMA negeri 1 Kartosuro dengan siswi SMA Pondok Assalaam. Dari hasil analisi 

diperoleh data sebagai berikut : 

 

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Kelas dan Umur 

Karakteristik 

responden 

Kategori Frekuensi Presentase 

Kelas X 9 18% 

 XII 25 50% 

 XI 16 32% 

Umur 16 16 30% 

 17 30 60% 

 18 4 8% 

Total  50 100% 



 

      Berdasarkan tabel 1 di atas menunjukkan bahwa, responden di SMA Negeri 1 

Kartosuro yang terendah dalam mengisi kuisioner berada di kelas X yaitu ada 9 orang 

atau 18% dan yang tertinggi dalam mengisi kuisioner berada di kelas  XII yaitu ada 25 

orang atau 50%. 

      Berdasarkan tabel 1 di atas menunjukkan responden dengan frekuensi terendah dalam 

mengisi kuisioner terdapat 4 orang siswi yaitu pada umur 18 tahun atau 8% sedangkan 

frekuensi tertinggi dalam mengisi kuisioner terdapat 30 orang yaitu pada umur 17 tahun 

atau 60%. 

       

Tabel 2 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Kelas dan Umur 

Karakteristik 

responden 

Kategori Frekuensi Presentase 

Kelas X 16 32% 

 XI 22 44% 

 XII 12 24% 

Umur 16 19 38% 

 17 27 54% 

 18 4 8% 

 Total  50 100% 

 

      Berdasarkan tabel 2 di atas menunjukkan bahwa, responden di SMA Pondok 

Pesantren Assalaam yang terendah dalam mengisi kuisioner di kelas X ada 16 orang atau 

32%, dan yang tertinggi dalam mengisi kuisioner berada  di kelas XI yaitu ada 22 orang 

atau 44%. 

      Berdasarkan tabel 3 di atas menunjukkan bahwa responden dengan frekuensi terendah 

dalam mengisi kuisioner pada umur 18 tahun terdapat 4 orang siswi atau 8% dan 

frekuensi tertinggi dalam mengisi kuisioner pada umur 17 tahun terdapat 27 orang siswi 

atau 54%. 

 

 

 

 

 



Tabel 3. Tingkat Pengetahuan Siswi tentang Kanker Serviks di SMA Negeri 1 

Kartosuro 

No Kategori Frekuensi Persentase 

1 Kurang Baik 2 4% 

2 Baik 48 96% 

Total  50 100% 

Mean  16.30 

    

      Berdasarkan tabel 3 di atas maka tingkat pengetahuan siswi tentang kanker serviks di 

SMA Negeri 1 Kartosuro dalam kategori kurang baik ada 2 orang atau 4% sedangkan 

dalam kategori baik ada 48 orang atau 96% dengan mean sebesar 16.30. 

 

Tabel 4. Tingkat Pengetahuan Siswi tentang Kanker Serviks di SMA Pondok Pesantren Assalaam 

No Kategori Frekuensi Persentase 

1 Kurang Baik 3 6% 

2 Baik 47 94% 

Total  50 100% 

Mean  14.86 

 

      Berdasarkan tabel 4 di atas maka tingkat pengetahuan siswi tentang kanker serviks di 

SMA Pondok Pesantren Assalaam dalam kategori kurang baik ada 3 orang atau 6% 

sedangkan dalam kategori baik ada 47 orang atau 94% dengan mean sebesar 14.86. 

 

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas 

 Kolmogorov-Smirnova 

 Statistic Df Sig. 

Pengetahuan siswi SMAN 1 

Kartosuro 

.117 50 .083 

Pengetahuan siswi SMA 

Assalaam 

.119 50 .074 

  



      Berdasarkan tabel 5 di atas maka dapat diketahui bahwa besarnya p-value 

(signifikansi) untuk pengetahuan siswi SMAN 1 Kartosuro adalah 0,083 dan besarnya p-

value (signifikansi) untuk pengetahuan siswi SMA Assalaam adalah 0,074. Hasil ini 

menunjukkan bahwa p-value > 0,05 sehingga dikatakan data berdistribusi normal. Untuk 

selanjutnya dalam analisis data digunakan uji t tidak berpasangan atau independent 

samples test. 

 

Tabel 6. Hasil Pengujian independent samples test 

 n Rerata ±s.b. 
Perbedaan rerata 

(IK95%) 
P 

Pengetahuan siswi SMAN 1 

Kartosuro 

50 16,3±2,73 1,440(2,563-317) 0,012 

Pengetahuan siswi SMA PPMI 

Assalaam 

50 14,8±2,98   

       

      Diperoleh deskripsi data pengetahuan siswi SMAN 1 Kartosuro tentang kanker 

serviks berada antara 8 – 20 dengan nilai rata-rata sebesar 16,30 dan standar deviasi 

sebesar 2,735. Sedangkan  pengetahuan siswi SMA PPMI Assalaam diperoleh data antara 

8 – 20 dan rata-rata sebesar 14,86 serta standar deviasi sebesar 2,921. Dari nilai rata-rata 

maka diperoleh perbedaan nilai rata-rata (mean different) sebesar 1,44.  

       Hasil nilai mean (rata-rata) menunjukkan bahwa pengetahuan siswa SMAN 1 

Kartosuro lebih baik dari pada SMA PPMI Assalaam karena nilai rata-rata pengetahuan 

siswi SMAN 1 Kartosuro lebih tinggi dari pada nilai rata-rata pengetahuan siswi SMA 

PPMI Assalaam. Sedangkan nilai t-test diperoleh sebesar 2,545 dan p-value 0,012. 

       Berdasarkan nilai t-test dan p-value tersebut maka dapat disimpulkan terdapat 

perbedaan tingkat pengetahuan kanker serviks di SMA Negeri 1 Kartosuro dengan SMA 

Pondok Pesantren Modern Islam Assalaam. 

 

Pembahasan 

      Sesuai dengan hasil yang didapat bahwa terdapat perbedaan tingkat pengetahuan 

tentang kanker serviks di SMA negeri 1 Kartosuro dengan SMA Pondok Pesantren 

Assalam. Siswi yang memiliki pengetahuan lebih baik terdapat pada siswi SMA negeri 1 

Kartosuro dibandingkan dengan siswi SMA Pondok Pesantren Assalaam, sedangkan yang 



terdapat sesuai hipotesis bahwa siswi Pondok Assalaam mendapatkan teori yg lebih 

dibanding SMA 1 kartosuro. Hal ini dapat disebebkan oleh beberapa faktor yang 

menyebabkan kurangnya pengetahuan. Salah satu penyebabnya ialah kurang terpapar 

informasi, karena siswi berada di dalam Pondok Pesantren, sehingga siswi masih kurang 

mendapatkan informasi melalui media, contohnya mendapatkan informasi melalui 

televisi, radio, koran dan lain-lain. Sebab lainnya bisa disebabkan oleh keyakinan yang 

diterima secara turun  temurun yang tanpa adanya pembuktian yang lebih. 

      Penyebab lainnya bisa disebabkan karena kurang daya ingat atau hafalan, siswi yang 

sudah diberikan teori malas untuk mengulang dan menghafal materi yang diterima 

sehingga siswi kurang mengingat tentang teori yang diterima. Kurangnya minat untuk 

belajar juga menjadikan salah satu faktor yang menyebabkan siswi Pondok Assalaam 

mendapatkan pengetahuan yang kurang dibandingkan siswi SMA Negeri 1 Kartosuro. 

       Sedangkan Menurut Nanda, 2005, faktor-faktor lain diduga besar yang 

mempengaruhi kurangnya pengetahuan seseorang  (deficient knowlagde) antara lain : 

1. Kurang terpapar informasi. 

2. Kurang daya ingat/hafalan seseorang yang malas untuk menghafal. 

3. Salah menafsirkan informasi seseorang yang salah mengartikan atau menafsirkan 

informasi yang didapat. 

4. Keterbatasan kognitif. 

5. Kurang minat untuk belajar seseorang yang malas untuk belajar.  

6. Tidak familiar terhadap sumber atau seseorang baru mendengarkan informsi pada saat 

itu sehingga kepercayaan seseorang terhadap informasi tersebut kurang. 

7. Keyakinan diperoleh secara turun temurun tanpa adanya pembuktian. 

8. Pengalaman yang dapat diperoleh sendiri atau dari orang lain. 

9. Sosial ekonomi yang rendah.  

      Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan Any Apriyanti (2013) tentang 

tingkat pengetahuan ibu-ibu PKK tentang kanker serviks di Desa Tawangmangu, 

mendapatkan hasil paling banyak pada kategori kurang sejumlah 17 responden (73,9%), 

kategori cukup baik 5 responden (21,7%) dan yang paling sedikit pada kategori baik 1 

responden (4,3%). Hal ini berkaitan dengan kurangnya informasi dan  kurangnya 

pendidikan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Tawangmangu. 

      Sedangkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Anti Widiani (2010) tentang 

tingkat pengetahuan remaja putri tentang kanker serviks dengan perilaku pencegahan 



kanker serviks di SMK Kartika 1 Surabaya dengan hasil penelitiannya sebesar 60% 

responden memiliki tingkat pengetahuan  yang baik. 

       Penelitian ini didapatkan sampel sebanyak 100 responden, 50 responden merupakan 

siswi SMA negeri 1 Kartosuro yang berusia 16-18 tahun yang berlatar belakang keluarga 

dengan sosial ekonomi yang cukup baik dan memiliki pendidikan dan pengetahuan yang 

baik dan 50 responden merupakan siswi SMA Pondok Pesantren Assalaam yang berusia 

16-18 tahun yang berlatar belakang keluarga dengan sosial ekonomi yang baik dengan 

pendidikan dan pengetahuan yang baik. Pengambilan sampel dengan menggunakan 

teknik Quata sampling.  

        Menurut Notoatmodjo (2003), pengetahuan adalah hasil dari tahu dan ini terjadi 

setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan 

terjadi melalui panca indera manusia, yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, 

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

Pengetahuan atau kognitif tindakan seseorang pengetahuan mencakup ingatan mengenai 

hal-hal yang pernah dipelajari dan disimpan dalam ingatan. Hal-hal ini diketahui faktor-

faktor yang mempengaruhi pengetahuan misalnya latar belakang pendidikan, sosial, 

ekonomi dan pekerjaan. 

      Pengetahuan sangat dipengaruhi oleh pendidikan. Pendidikan merupakan sesuatu 

yang sangat penting dan tidak bisa terpisahkan dalam kehidupan manusia yaitu salah satu 

sarana untuk mendapatkan pengetahuan yang nantinya menjadi bekal dalam kehidupan 

ditengah masyarakat. Diharapkan dengan pendidikan formal maupun informal maka 

dapat meningkatkan pengetahuan seseorang (Notoadmojo, 2007). 

       Dikarnakan keterbatasan waktu sehingga  penelitian ini masih terdapat beberapa 

kelemahan, antara lain: 

1. Variabel tingkat pengetahuan kanker serviks diteliti dengan menggunakan desain 

cross sectional sehingga penelitian dilakukan hanya pada waktu itu saja. 

2. Beberapa variabel perancu yang tidak dikendalikan. 

3. Sampel diambil hanya dari dua sekolah saja SMA negeri 1 Kartosuro dan SMA 

Pondok Assalaam sehingga belum dapat membedakan tingkat pengetahuan tentang 

kanker serviks dengan sekolah-sekolah lain.  

 

 

 

 



KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil analisa statistik, maka penelitian ini menyimpulkan bahwa 

terdapat hasil yang signifikan tentang perbedaan tingkat pengetahuan kanker serviks pada 

siswi SMA negeri 1 Kartosuro dengan siswi Pondok Pesantren Assalaam. 

Saran 

1. Diperlukan adanya penelitian lebih lanjut dengan metode yang berbeda. 

2. Diharapkan agar hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dalam 

memberikan bimbingan dan menyediakan tempat pembelajaran bagi siswi. 

3. Diharapkan dapat dilakukan pemberian materi tentang pengetahuan kesehatan 

reproduksi terutama pengetahuan tentang kanker serviks. 

4. Diperlukan adanya penelitian dengan jumlah sampel yang lebih banyak serta tempat 

populasi yang berbeda. 
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