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ABSTRAK

Pengetahuan yang baik akan mengurangi morbiditas dan mortalitas terjadinya kanker serviks.
Virus HPV merupakan penyebab kanker serviks, kanker serviks juga dapat terjadi karena kebersihan diri
yang kurang baik. Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimental dengan rancangan pre-test post-test
group design. Subjek penelitian ini adalah siswi SMA kelas 2. Teknik pengambilan sampling dengan
sampling kuota. Penelitian ini dianalisis menggunakan uji T sampel berpasangan (paired sampel t-test)
untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan perilaku siswi sebelum dan setelah perlakuan pada dua model
penyuluhan. Uji kontingensi untuk mengetahui hubungan model penyuluhan dengan tingkat pengetahuan dan
perilaku. Hasil penelitian ada perbedaan tingkat pengetahuan dan perilaku antara sebelum dan sesudah
dilakukan penyuluhan dengan menggunakan leaflet dan audio visual. Penyuluhan audio visual lebih efektif
dibandingkan leaflet. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara media penyuluhan dengan tingkat
pengetahuan, terdapat hubungan yang signifikan antara model penyuluhan dengan perilaku.

Kata Kunci: Kanker serviks, pengetahuan, perilaku, leaflet, audio visual

ABSTRACT

Good knowledge will reduce the morbidity and mortality of cervical cancer. HPV virus causes
cervical cancer. Cervical cancer can also occur due to poor personal hygiene. This kind of research is an
experimental research by using pre-test post-test group design. The experimental subjects were 2nd grade of
female students. Method of sampling was using quota sampling. This research is analyzed using paired
sample T test (paired sample t-test) in order to determine the level of knowledge and student behavior before
and after treatment in two models of counseling. Contingency test to determine the correlation model of
counseling with the level of knowledge and behavior. The results of the research showed that there were
differences between the level of knowledge and behavior before and after counseling by using leaflets and
audio visual media. Audio visual counseling is more effective than leaflets. There was no significant
correlation between model of counseling with the level of knowledge, there was significant correlation
between model of counseling with behavior.

Keywords: cervical cancer, knowledge, behavior, leaflets, audio visual
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PENDAHULUAN

Penyakit kanker serviks merupakan penyakit yang beresiko tinggi terhadap

kematian. Negara Adi Daya seperti Amerika Serikat, penyakit kanker serviks telah

didiagnosis mencapai 12.000 pertahun (Tewari et al., 2014). Sekitar 4.000 wanita di

Amerika Serikat meninggal karena kanker serviks (Schiffman & Solomon, 2013). Kejadian

di Amerika Serikat tersebut perlu menjadi perhatian bagi negara-negara berkembang

termasuk negara Indonesia agar waspada terhadap penyakit kanker serviks. Data dari

Sistem Informasi RS tahun 2008 menunjukkan kanker payudara menempati urutan pertama

pada pasien rawat inap di seluruh RS di Indonesia, disusul kanker serviks (Depkes, 2014).

Hasil penelitian terdahulu, diagnosis kanker serviks yang mencapai 12.000

pertahun di Amerika Serikat, disebabkan pengetahuan tentang hal-hal yang berkaitan

dengan kanker dan pencegahan kanker serviks, tergolong rendah (De et al.,2003). Hasil

penelitian di negara berkembang, Malaysia, sekitar 80,4% pengetahuan yang rendah

tentang kanker serviks terdapat di salah satu SMA di Kuala Lumpur ( Rashwan et al.,

2013). Pengetahuan rendah tentang kanker serviks terdapat di SMA Osogbo di Nigeria

(Adekanle et al., 2011). Pengetahuan yang baik, akan mengurangi angka morbiditas dan

mortalitas terjadinya kanker serviks (Adekanle et al., 2011). Pengetahuan tentang kanker

serviks sangat penting, di Amerika banyak perilaku seks bebas sebanyak 64% karena

rendahnya pengetahuan tentang kanker serviks (Wang et al., 2006).

Beberapa upaya telah banyak dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan tentang

penyakit dan perilaku dalam pencegahan suatu penyakit, yaitu melalui penyuluhan. Sebuah

penelitian tentang efektifitas media penyuluhan audio visual dan leaflet dalam peningkatan

pengetahuan tentang kanker serviks, didapatkan hasil nilai rerata pengetahuan pre-test pada

kelompok audio visual 9,37 nilai rerata post-test 19,57. Nilai rerata pengetahuan pre-test

kelompok media leaflet 9,53 nilai rerata post-test 18,87. Nilai rerata selisih peningkatan

media audio visual 10,2 dan media leaflet 9,34. Membuktikan bahwa audio visual lebih

efektif dibanding leaflet (Puspitarini dkk., 2013).

Penelitian ini penting untuk mengetahui model penyuluhan tentang kanker serviks

yang lebih efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan perilaku siswi. Penelitian

dilakukan di SMA karena pada penelitian sebelumnya juga dilakukan di SMA, yaitu di

SMA NASIMA Semarang. Berdasarkan penelitian tersebut didapatkan hasil sebelum

penyuluhan tidak ada responden yang memiliki pengetahuan baik, sesudah dilakukan

penyuluhan mayoritas responden memiliki pengetahuan baik (Romadhoni dkk., 2012).
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Alasan lain penentuan penelitian pada siswi SMA bahwa kanker serviks merupakan jenis

kanker yang menyebabkan kematian pada perempuan di dunia yang menyerang usia

produktif (Rachmani dkk., 2012). Masa produktif dimulai dari masa remaja yang

merupakan peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa, dimulai saat anak

secara seksual matang (Rachmani dkk., 2012). Kematangan seksual sendiri merupakan

masa seorang perempuan telah mengalami menstruasi yang terjadi setiap bulannya secara

rutin (Rachmani dkk., 2012).

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimental dengan rancangan pre-test

post-test group design. Penelitian ini tidak ada kelompok pembanding (kontrol)

(Notoatmodjo, 2010).

Pretest Perlakuan Postest

Penelitian ini diawali dengan pre-test terlebih dahulu, kemudian pemberian

tindakan berupa pemberian penyuluhan dengan leaflet dan secara audio visual. Setelah

tindakan perlakuan, kemudian diberikan post-test. Post-test dilaksanakan satu minggu

setelah pemberian penyuluhan.

Alat dan Bahan

Alat yang digunakan untuk mengambil data adalah lembar kuesioner. Kuesioner

adalah alat pengumpul data, untuk memperoleh data sesuai dengan tujuan penelitian.

Terdapat 2 jenis kuesioner, pertama kuesioner pengetahuan tentang penyakit kanker

serviks termasuk tentang penyakit, penyebab, faktor risiko, cara pencegahannya, dan

diagnosis. Kuesioner pengetahuan berisi 2 alternatif jawaban benar atau salah. Kedua

adalah kuesioner tentang perilaku. Kuesioner tentang perilaku berdasarkan skala likert

berisi alternatif jawaban sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju.

Bahan yang digunakan adalah jawaban dari subyek uji. Dalam penyuluhan secara audio

visual menggunakan laptop dan LCD proyektor, dan secara visual dengan leaflet.

Jalannya penelitian

Jalannya penelitian dilakukan melalui 4 tahap :

01 X 02
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Tahap pengumpulan data: data didapatkan dari siswi SMA kelas 2 berupa kuesioner.

Tahap ini dilakukan uji validitas dan reliabilitas, hasil uji validitas dan reliabilitas sekaligus

diambil sebagai hasil pre-test.

Tahap pemberian penyuluhan: penyuluhan diberikan dengan cara presentasi power point

tentang kanker serviks secara audio visual dan leaflet. Materi yang diberikan tentang

kanker serviks menyangkut penyebab, diagnosis, faktor risiko, dan cara pencegahannya.

Tahap pengumpulan data: pengumpulan data dalam tahap ini, berisi kuesioner dengan

pertanyaan yang sama sebelum penyuluhan (post-test). Kuesioner tahap ini dilaksanakan

satu minggu setelah pemberian penyuluhan, untuk analisis post-test.

Analisis data dengan uji T sampel berpasangan dan uji kontingensi yang diolah

menggunakan komputer dengan analisis SPSS.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Instrumen

Uji instrument adalah uji yang digunakan untuk mengetahui kevalidan dan

kehandalan instrument yang digunakan dalam penelitian. Uji instrumen pada penelitian

dilakukan pada pre-test baik dengan media leaflet maupun media audio visual. Adapun uji

instrument yang diujikan adalah uji validitas dan uji reliabilitas.

Uji Validitas

Uji validitas dilakukan pada 2 kuesioner, yaitu; kuesioner tingkat pengetahuan

dan perilaku. Hasil uji validitas variabel tingkat pengetahuan secara ringkas sebagai

berikut.

Tabel 1.Hasil Uji Validitas Variabel Tingkat Pengetahuan

Item
r hitung

r tabel Keterangan
leaflet audio visual

Pengetahuan1 0,408 0,499 0,196 Valid
Pengetahuan2 0,531 0,472 0,196 Valid
Pengetahuan3 0,415 0,363 0,196 Valid
Pengetahuan4 0,539 0,435 0,196 Valid
Pengetahuan5 0,247 0,381 0,196 Valid
Pengetahuan6 0,357 0,274 0,196 Valid

Pengetahuan7 0,354 0,445 0,196 Valid

Pengetahuan8 0,442 0,477 0,196 Valid

Pengetahuan9 0,398 0,406 0,196 Valid

Pengetahuan10 0,405 0,41 0,196 Valid

Pengetahuan11 0,460 0,509 0,196 Valid

Pengetahuan12 0,470 0,415 0,196 Valid

Pengetahuan13 0,401 0,341 0,196 Valid
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Adapun uji validitas pada variabel perilaku siswi pada tabel 2 berikut.

Tabel 2. Hasil uji validitas variabel perilaku

Item
r hitung

r tabel Keterangan
Leaflet audio visual

Perilaku1 0,569 0,581 0,196 Valid
Perilaku2 0,573 0,623 0,196 Valid
Perilaku3 0,679 0,697 0,196 Valid
Perilaku4 0,489 0,366 0,196 Valid
Perilaku5 0,607 0,683 0,196 Valid
Perilaku6 0,561 0,609 0,196 Valid

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan uji instrumen kedua yang harus diselesaikan untuk

menguji kehandalan instrumen. Berikut data hasil analisis uji reliabilitas.

Tabel 3. Hasil uji reliabilitas
No Kuesioner reliabbility Rtabel Keterangan

Reliability KR-20

1 Pengetahuan media leaflet 0.605 0,60 Reliabel
2 Pengetahuan media audio visual 0.605 0,60 Reliabel

R_AlphaCroncbach

3 Perilaku media leaflet .608 0,60 Reliabel
4 Perilaku media audio visual .645 0,60 Reliabel

Uji Normalitas

Uji Normalitas menggunakan metode Kolmogorof-Smirnof. Kriteria pengujian

yang digunakan adalah bila Sig. Kolmogorof-Smirnof > 0,05, data berasal dari distribusi

normal. Adapun hasil uji normalitas pada variabel penelitian dengan menggunakan media

leaflet pada tabel 4 berikut.

Tabel 4. Hasil uji normalitas pada variabel penelitian dengan media leaflet
No Kuesioner Asymp. Sig. Alpha Keterangan

1 Pengetahuan pre-test 0,153 0,05 Data normal
2 Perilaku pre-test 0,219 0,05 Data normal
3 Pengetahuan post-test 0,054 0,05 Data normal
4 Perilaku post-test 0,242 0,05 Data normal

Adapun hasil uji normalitas pada variabel penelitian dengan menggunakan media

audio visual pada tabel 5 berikut.

Tabel 5. Hasil uji normalitas pada variabel penelitian dengan audio visual
No Kuesioner Asymp. Sig. Alpha Keterangan

1 Pengetahuan pre-test 0,145 0,05 Data normal
2 Perilaku pre-test 0,313 0,05 Data normal
3 Pengetahuan post-test 0,252 0,05 Data normal
4 Perilaku post-test 0,116 0,05 Data normal
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Uji Paired t-test

Analisis data untuk mengetahui tingkat pengetahuan pada dua model penyuluhan

dengan media leaflet dan audio visual dalam penelitian ini menggunakan uji paired sample

t-test. Adapun hasil uji paired t-test dengan menggunakan media leaflet ditunjukkan pada

tabel 6 di bawah ini.

Tabel 6. Uji paired sample t-test dengan media leaflet
Variabel Waktu Perlakuan Mean Sig.

Tingkat pengetahuan

Sebelum 6.63

0,000
Sesudah 7.79

Perilaku
Sebelum 12.77

0,000Sesudah 14.92

Pada tabel 6 terlihat bahwa variabel tingkat pengetahuan p= 0,000 < 0,05, yang

menunjukkan ada perbedaan tingkat pengetahuan antara sebelum dan sesudah dilakukan

penyuluhan. Hasil analisis ini juga menunjukkan pemberian penyuluhan tentang tentang

kanker serviks terhadap siswi kelas 2 di SMA Batik 2 dan SMA Muhammadiyah 1

Surakarta efektif terhadap peningkatan pengetahuan yang ditunjukkan oleh nilai mean

sesudah lebih besar dari pada sebelum dilakukan penyuluhan.

Variabel perilaku p= 0,000 < 0,05, yang menunjukkan ada perbedaan perilaku

antara sebelum dan sesudah dilakukan penyuluhan. Hasil analisis ini juga menunjukkan

pemberian penyuluhan tentang tentang kanker serviks terhadap siswi kelas 2 di SMA Batik

2 dan SMA Muhammadiyah 1 Surakarta efektif terhadap perilaku siswi yang ditunjukkan

oleh nilai mean sesudah lebih besar dari pada sebelum dilakukan penyuluhan.

Adapun hasil uji paired t-test dengan menggunakan media audio visual pada

tabel 7 di bawah ini.

Tabel 7. Uji paired sample t-test dengan media audio visual

Variabel Waktu Perlakuan Mean Sig.

Tingkat pengetahuan
Sebelum 6.70

0,000
Sesudah 7.96

Perilaku

Sebelum 13.73

0,000
Sesudah 16.35

Pada tabel 7 terlihat bahwa variabel tingkat pengetahuan p= 0,000 < 0,05, yang

menunjukkan ada perbedaan tingkat pengetahuan antara sebelum dan sesudah dilakukan

penyuluhan. Hasil analisis ini juga menunjukkan pemberian penyuluhan tentang tentang

kanker serviks terhadap siswi kelas 2 di SMA Batik 2 dan SMA Muhammadiyah 1
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Surakarta efektif terhadap peningkatan pengetahuan yang ditunjukkan oleh nilai mean

sesudah lebih besar dari pada sebelum dilakukan penyuluhan.

Variabel perilaku p= 0,000 < 0,05, yang menunjukkan ada perbedaan perilaku

antara sebelum dan sesudah dilakukan penyuluhan. Hasil analisis ini juga menunjukkan

pemberian penyuluhan tentang tentang kanker serviks terhadap siswi kelas 2 di SMA Batik

2 dan SMA Muhammadiyah 1 Surakarta efektif terhadap perilaku siswi yang ditunjukkan

oleh nilai mean sesudah lebih besar dari pada sebelum dilakukan penyuluhan.

Berdasarkan analisis data pada tingkat pengetahuan menunjukkan ada perbedaan

sebelum dan sesudah dilakukan penyuluhan tentang kanker serviks pada siswi kelas 2

dengan menggunakan leaflet dan menggunakan media audio visual. Hasil penelitian ini

sesuai dengan hasil penelitian Yanikkerem et al., (2010), tentang tingkat pengetahuan

sebelum dan sesudah penyuluhan bahwa terdapat perbedaan dan peningkatan yang

signifikan antara pre-test dan post-test. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan hasil

penelitian yang dilakukan oleh Choi (2013), yang menyimpulkan bahwa pemberian

penyuluhan tentang kanker serviks dapat meningkatkan pengetahuan dalam pencegahan

terjadinya kanker serviks.

Secara ringkas perbandingan keefektifan antara penyuluhan menggunakan media

leaflet dan audio visual ditunjukkan pada tabel 8 di bawah ini.

Tabel 8. Mean Difference pada Paired t test

Variable
mean difference

Keterangan
Leaflet audio visual

Tingkat pengetahuan 1,16 1,26 audio visual lebih efektif

Perilaku 2,15 2,62 audio visual lebih efektif

Sebuah penelitian tentang efektifitas media penyuluhan audio visual dan leaflet

dalam peningkatan pengetahuan tentang kanker serviks, didapatkan hasil nilai rerata

pengetahuan pre-test pada kelompok audio visual 9,37 nilai rerata post-test 19,57 dan nilai

rerata pengetahuan pre-test pada kelompok media leaflet 9,53 nilai rerata post-test 18,87

(Puspitarini dkk., 2013). Nilai rerata selisih peningkatan media audio visual 10,2 dan

media leaflet 9,34 (Puspitarini dkk., 2013). Membuktikan bahwa audio visual lebih efektif

dibanding leaflet (Puspitarini dkk., 2013).

Uji Kontingensi

Uji Kontingensi

Analisis data untuk mengetahui perbedaan tingkat pengetahuan dan perilaku siswi

tentang kanker serviks sesudah dilakukan penyuluhan antara dengan menggunakan media

leaflet dan audio visual. Dalam penelitian ini menggunakan uji chi squre test. Hasil analisis
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tingkat pengetahuan dan perilaku siswi tentang kanker sebagaimana pada tabel 9 di bawah

ini.

Tabel 9. Tabel matrik uji chi squre t-test

Variable
Pearson Chi Square

Value Sig.
Tingkat pengetahuan 1, 107 0,575

Perilaku 13.441 0,009

Pada tabel 9 terlihat bahwa terlihat bahwa value pearson chi square untuk tingkat

pengetahuan adalah 1,107 dengan p= 0,575 > 0,05, maka H0 diterima, sehingga dapat

disimpulkan bahwa tidak ada perbedaaan tingkat pengetahuan antara sesudah dilakukan

penyuluhan dengan menggunakan leaflet dan audio visual. Value pearson chi square

untuk perilaku adalah 13,441 dengan p= 0,009 < 0,05, maka H0 ditolak, sehingga dapat

disimpulkan bahwa ada perbedaaan perilaku sesudah dilakukan penyuluhan tentang kanker

serviks dengan menggunakan leaflet dan audio visual.

Tabel 10. Tabel matrik uji contingency coefficient

Variable
Contingency coefficient

Value Sig.
Tingkat pengetahuan 0,074 0,575

Perilaku 0,251 0,009

Adapun hubungan antara penggunaan media penyuluhan leaflet dan audio visual

dengan tingkat pengetahuan diketahui value contingency coefficient 0,074 dengan p=

0,575 > 0,05, maka Ho diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat

hubungan yang signifikan antara media penyuluhan kanker serviks dengan tingkat

pengetahuan. Pada penggunaan media penyuluhan leaflet dan audio visual dengan perilaku

diketahui value Contingency coefficient 0,251 dengan p= 0,009 < 0,05, maka Ho ditolak,

sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara media

penyuluhan kanker serviks dengan perilaku siswi.

Hasil ini sesuai dengan penelitian Nugraheny (2010), yang menyimpulkan adanya

pengaruh yang bermakna dan signifikan pemberian penyuluhan terhadap perilaku dalam

upaya pencegahan kanker serviks.
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KESIMPULAN

1. Variabel tingkat pengetahuan dan perilaku menunjukkan ada perbedaan tingkat

pengetahuan dan perilaku antara sebelum dan sesudah dilakukan penyuluhan tentang

kanker serviks dengan menggunakan leaflet dan audio visual.

2. Efektifitas antara penyuluhan menggunakan media leaflet dan audio visual, lebih efektif

menggunakan audio visual.

3. Hubungan antara penggunaan media penyuluhan leaflet dan audio visual dengan tingkat

pengetahuan, menunjukkan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara media

penyuluhan kanker serviks dengan tingkat pengetahuan. Hubungan antara penggunaan

media penyuluhan leaflet dan audio visual dengan perilaku, menunjukkan terdapat

hubungan yang signifikan antara media penyuluhan kanker serviks dengan perilaku

siswi.

KELEMAHAN PENELITIAN

1. Penelitian ini tidak menggunakan kelompok kontrol (pembanding).

2. Sebelum dilakukan post-test, diberi selisih waktu 1 minggu setelah penyuluhan.

Pengetahuan ini dikhawatirkan meningkat bukan dari pengaruh penyuluhan yang

diberikan, bisa karena media lain seperti televisi, koran, radio, majalah, dan media

elektronik maupun media cetak lainnya.

SARAN

1. Bagi pihak sekolah, dalam rangka peningkatan siswi terhadap pengetahuan kanker

serviks maka bisa dilakukan dengan penyuluhan, baik menggunakan media leaflet

maupun media audio visual.

2. Bagi penyuluh,  dalam rangka memberikan penyuluhan seefektif mungkin, maka media

yang paling tepat untuk digunakan dalam memberikan penyuluhan yaitu media audio

visual.

3. Bagi akademisi, dalam rangka pengembangan pengetahuan dan penyuluhan, maka

media yang digunakan dalam penyuluhan yaitu media audio visual, karena lebih efektif.

Hasil penelitian ini juga sebagai referensi dalam pengembangan pengetahuan dan

perilaku tentang kanker serviks.
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