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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

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
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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). 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).

B. Rumusan Masalah

1. Adakah pengaruh penyuluhan tentang kanker serviks terhadap tingkat

pengetahuan dan perilaku siswi?

2. Manakah model penyuluhan yang lebih efektif untuk meningkatkan

pengetahuan dan perilaku antara siswi yang diberi penyuluhan dengan

menggunakan leaflet dan siswi yang diberi penyuluhan secara audio visual?

3. Adakah hubungan antara model penyuluhan terhadap tingkat pengetahuan

dan perilaku siswi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan umum

Mengetahui pengaruh penyuluhan tentang kanker serviks terhadap

tingkat pengetahuan dan perilaku siswi kelas 2 di SMA Batik 2 dan SMA

Muhammadiyah 1 Surakarta.
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Tujuan khusus

1. Mengetahui pengaruh penyuluhan dengan menggunakan leaflet terhadap

tingkat pengetahuan dan perilaku siswi.

2. Mengetahui pengaruh penyuluhan secara audio visual terhadap tingkat

pengetahuan dan perilaku siswi.

3. Mengetahui model penyuluhan yang lebih efektif untuk meningkatkan

pengetahuan dan perilaku antara siswi yang diberi penyuluhan dengan leaflet

dan siswi yang diberi penyuluhan secara audio visual.

4. Mengetahui hubungan antara model penyuluhan terhadap tingkat

pengetahuan dan perilaku siswi.

D. Tinjauan Pustaka

1. Definisi

Kanker serviks adalah kanker ganas yang berasal dari sel-sel leher rahim

yang tidak normal. Kanker serviks disebabkan oleh virus human pappilomavirus

(HPV). Apabila infeksi HPV tidak dihilangkan, akan terjadi displasia serviks, jika

tidak ditangani selama bertahun-tahun, akan menjadi kanker serviks (McCormick,

2011).

2. Epidemiologi

Jenis kanker di Indonesia, didominasi oleh kanker payudara (30%) dan

kanker leher rahim atau kanker serviks (24%) (Depkes RI, 2012). Kanker serviks

merupakan merupakan salah satu kanker yang paling sering menyerang wanita di

seluruh dunia. Bahkan menurut Badan Kesehatan Dunia, WHO, kanker jenis ini

menempati urutan ke-2 sebagai kanker yang sering menjangkiti kaum perempuan.

Lebih dari 250.000 wanita meninggal akibat kanker serviks pada tahun 2005, dan

yang terbanyak terjadi di negara berkembang. Diprediksikan akan terjadi

peningkatan kematian mencapai 25% hingga 10 tahun ke depan. Pada tahun 2005

terdapat lebih dari 500.000 kasus baru kanker serviks dengan lebih dari 90%

terdapat di negara berkembang (Depkes RI, 2014).

Kanker serviks  adalah kanker paling umum  yang menduduki peringkat

kedua pada wanita, dengan perkiraan 530.000 kasus setiap tahun. Setiap tahun,
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lebih dari 270.000 wanita meninggal akibat kanker serviks; lebih dari 85% dari

kematian ini berada di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah

(WHO, 2013).

3. Etiologi dan Patofisiologi

Infeksi HPV pada kanker serviks mempunyai presentase yang tinggi pada

perempuan yang aktif secara seksual. Infeksi dapat terjadi setelah terjadinya lesi

squamosa intraephitelial. Rata-rata hanya 5% infeksi HPV yang menghasilkan

perkembangan CIN (cervical intraepithelial neoplasia) grade 2 atau 3, dalam

waktu 3 tahun dari infeksi. Hanya 20% CIN grade 3 lesi berkembang menjadi

kanker serviks yang invasif dalam waktu 5 tahun (Boardman, 2014).

Faktor-faktor yang terlibat dalam proses karsinogenesis yang

mempengaruhi perkembangan CIN grade 3 yaitu, status gizi buruk, infeksi HIV,

merokok, defisiensi vitamin, kurangnya skrining sitologi secara rutin. Faktor lain

seperti faktor ginekologi yang meningkatkan resiko terjadinya infeksi HPV yaitu,

melakukan hubungan seksual di usia dini dan resiko ini lebih tinggi, apabila

berganti-ganti pasangan dalam melakukan hubungan seksual (Boardman, 2014).

4. Tanda dan Gejala

Sebagian besar infeksi HPV tidak menimbulkan gejala atau penyakit dan

menghilang secara spontan. Ada infeksi HPV jenis tertentu (paling sering tipe 16

dan 18) dapat menyebabkan lesi prakanker. Jika tidak diobati, lesi akan

berkembang menjadi kanker serviks, tetapi perkembangan ini memakan waktu

bertahun-tahun (WHO, 2013).

Gejala kanker serviks muncul setelah kanker mencapai stadium lanjut

dan termasuk:

a. Menstruasi yang tidak teratur (WHO, 2013).

b. Perdarahan vagina yang abnormal setelah hubungan seksual (WHO,

2013).

c. Nyeri panggul (WHO, 2013).

d. Cepat lelah (WHO, 2013).

e. Penurunan berat badan (WHO, 2013).

f. Kehilangan nafsu makan (WHO, 2013).
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g. Keluarnya cairan vagina yang abnormal (WHO, 2013).

h. Kaki bengkak sebelah (WHO, 2013).

5. Faktor Resiko

Faktor resiko terjadinya kanker serviks adalah:

a. Melakukan hubungan seksual pada usia dini (Boardman, 2014).

b. Melakukan hubungan seksual dengan beberapa pasangan (Boardman,

2014).

c. Infeksi HPV (American Cancer Society, 2014).

d. Merokok (American Cancer Society, 2014).

e. Imunosupresi (American Cancer Society, 2014).

f. Infeksi Chlamydia (American Cancer Society, 2014).

g. Diet (American Cancer Society, 2014).

h. Kehamilan pada usia muda (American Cancer Society, 2014).

i. Kemiskinan (American Cancer Society, 2014).

j. Riwayat keluarga yang menderita kanker serviks (American Cancer

Society, 2014).

6. Pencegahan

a. Pencegahan primer dimulai dengan vaksinasi HPV anak perempuan

berusia 9-13 tahun, sebelum aktif secara seksual (WHO, 2013).

b. Pencegahan untuk laki-laki dan perempuan: peringatan penggunaan

tembakau yang sering digunakan pada masa remaja, dan ini merupakan

faktor risiko penting terjadinya kanker serviks, pendidikan tentang praktek

seksual yang aman (WHO, 2013).

c. Wanita yang aktif secara seksual harus melakukan skrining untuk melihat

sel-sel leher rahim yang abnormal dan lesi pra kanker (WHO, 2013).

Pap smear adalah suatu tes untuk mengamati sel-sel leher rahim. Wanita

dengan usia 30 tahun keatas dianjurkan untuk melakukan tes pap smear

(American Association for Cancer Research, 2006).

7. Diagnosis Kanker Serviks

a. Tes Pap (National Cancer Institute, 2014).

b. Human papillomavirus (HPV) test (National Cancer Institute, 2014).
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c. Kuretase endoserviks (National Cancer Institute, 2014).

d. Kolposkopi (National Cancer Institute, 2014).

e. Biopsi (National Cancer Institute, 2014).

8. Pengetahuan

Menurut Notoatmodjo (2010), pengetahuan adalah segala sesuatu yang

diketahui manusia melalui panca indra. Pengetahuan hanya bisa dijawab melalui

pertanyaan.

Menurut Notoatmodjo (2007), berikut adalah indikator untuk mengetahui

tingkat pengetahuan terhadap kesehatan, dikelompokkan menjadi:

a. Pengetahuan penyakit, meliputi: penyebab, gejala, tanda-tanda, cara

pengobatan, cara penularan dan cara pencegahan.

b. Pengetahuan tentang cara pemeliharaan kesehatan dan cara hidup sehat,

meliputi: jenis makanan yang bergizi, manfaat makanan bergizi,

pentingnya olahraga, bahaya merokok, minuman keras dan pentingnya

istirahat cukup.

c. Pengetahuan kesehatan lingkungan, meliputi: manfaat air bersih, cara

pembuangan limbah yang sehat, manfaat pencahayaan untuk rumah dan

akibat polusi.

9. Sikap dan Perilaku Kesehatan

Menurut Arumwardhani (2011), pertimbangan-pertimbangan yang dapat

membantu individu dalam melakukan perubahan sikap terhadap perilaku

kesehatan:

a. Pertimbangan pendidikan

Setiap individu akan merubah kebiasaan-kebiasaan perilaku dalam

kesehatan, jika mereka mendapat informasi benar.

b. Pertimbangan dari rasa takut

Rasa takut yang selalu melekat dalam di individu akan mengubah

perilaku dan merugikan kesehatan mereka.

10. Remaja

Masa remaja adalah masa peralihan dari anak-anak menuju masa dewasa,

dengan diikuti perubahan dari aspek fisik, kognitif, dan psikososial. Pada saat
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remaja, perubahan dan pertumbuhan fisik akan berlangsung cepat. Risiko

kesehatan akan muncul dari gangguan dan masalah kesehatan yang timbul dari isu

perilaku. Pada masa remaja, kemampuan dalam penalaran ilmiah mulai terbentuk

(Papalia, 2009).

11. Audio Visual dan Leaflet

Audio adalah modalitas mengakses segala jenis bunyi dan kata yang

diciptakan maupun diingat, seperti dialog internal, suara, dan lain-lain. Sedangkan

visual adalah modalitas mengakses citra visual yang diciptakan maupun diingat,

seperti gambar, tulisan, dan lain-lain (Huda, 2014).

Leaflet termasuk dalam media visual adalah menyediakan referen

konkret dari suatu ide. Kata-kata tidak dapat dilihat, dan suara (biasanya) diterima

apa adanya. Visual  adalah pengalaman ikonik, sehingga siswa mudah mengaitkan

materi yang diterima dengan ide-ide di otaknya. Media visual juga memotivasi

siswa dengan mengarahkan perhatiannya, mempertahankan perhatian, dan

menciptakan respon emosional. Selain itu, media visual dapat menyederhanakan

informasi yang sulit dipahami (Rahman, 2013).

E. Landasan Teori

Berdasarkan penelitian tingkat pengetahuan tentang kanker serviks di

Turki, sebelum dan sesudah penyuluhan. Didapatkan hasil, terdapat perbedaan

dan peningkatan yang signifikan antara pre-test dan post-test. Untuk mean dari

pre-test 11,6 (SD 1,76) dan post-test meannya 18,8 (SD 1,52). Peningkatan terjadi

dari 11,6 menjadi 18,8 (Yanikkerem et al., 2010).

Adanya pengaruh yang bermakna dan signifikan pemberian penyuluhan

terhadap perilaku dalam upaya pencegahan kanker serviks f hitung (18,404) > f

tabel (2,56) (Nugraheny, 2010). Pemberian penyuluhan tentang kanker serviks

dapat meningkatkan pengetahuan dan perilaku dalam pencegahan terjadinya

kanker serviks (Choi, 2013).

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
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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 33,35 dan media leaflet 27,65 (Puspitarini dkk.,

2013). Membuktikan bahwa audio visual lebih efektif dibanding leaflet

(Puspitarini dkk., 2013).

F. Hipotesis

1. Ho : µ1 = µ2 = 0, tidak ada perbedaan tingkat pengetahuan dan perilaku antara

sebelum dan sesudah dilakukan penyuluhan tentang kanker serviks dengan

menggunakan leaflet dan audio visual.

Ha : µ1 ≠ µ2 ≠ 0, ada perbedaan tingkat pengetahuan dan perilaku antara

sebelum dan sesudah dilakukan penyuluhan tentang kanker serviks dengan

menggunakan leaflet dan audio visual.

2. Ho : µ2 > µ1 > 0, penyuluhan tentang kanker serviks secara audio visual lebih

efektif meningkatkan pengetahuan dan perilaku siswi dibandingkan

penyuluhan dengan menggunakan leaflet.

Ha : µ2 < µ1 < 0, penyuluhan tentang kanker serviks secara leaflet lebih efektif

meningkatkan pengetahuan dan perilaku siswi dibandingkan penyuluhan

dengan menggunakan audio visual.

3. Tingkat pengetahuan

Ho : µ1 = µ2 = 0, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara media

penyuluhan kanker serviks dengan tingkat pengetahuan.

Ha : µ1 ≠ µ2 ≠ 0, terdapat hubungan yang signifikan antara media penyuluhan

kanker serviks dengan tingkat pengetahuan.
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Perilaku

Ho : µ1 = µ2 = 0, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara media

penyuluhan kanker serviks dengan perilaku.

Ha : µ1 ≠ µ2 ≠ 0, terdapat hubungan yang signifikan antara media penyuluhan

kanker serviks dengan perilaku.
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