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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Kanker secara umum merupakan sel-sel yang mengalami 

pembelahan diri secara tidak terkendali. Sel-sel abnormal ini dapat menyerang 

jaringan didekatnya atau berpindah menyerang ke lokasi yang jauh dengan 

cara memasuki aliran darah atau system limfatik. Kanker terdapat berbagai 

macam tergantung pada organ yang diserangnya. Pada wanita kanker yang 

paling mematikan nomor 1 saat ini adalah kanker serviks atau kanker mulut 

rahim yang disebabkan oleh HPV atau Human Papiloma Virus. Perilaku 

seksual, merokok, infeksi beberapa virus dan personal hygiene pada wanita 

merupakan faktor risiko terjadinya kanker serviks (Kumalasari, 2014). 

Setiap 2 menit di dunia, seorang perempuan meninggal akibat 

kanker serviks, sedangkan di Indonesia setiap 1 jam (Ferlay J et.al, Globican, 

2012; IARC 2012). Pada awal tahun 2009 WHO mencatat 500.000 wanita 

setiap tahun terinfeksi kanker serviks, sedangkan di ASIA Pasifik tercatat 

226.000 wanita terinfeksi kanker serviks setiap tahunnya. Pada awal tahun 

2009 di Indonesia tercatat 15.000 kasus baru wanita yang terinfeksi Kanker 

serviks. Kementerian Kesehatan (Kemkes) mencatat dari sekian banyak 

kanker yang menyerang penduduk Indonesia, kanker payudara dan kanker 

leher rahim (serviks) tertinggi kasusnya di seluruh Rumah Sakit (RS).  
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Berdasarkan Sistem Informasi RS (SIRS) di Indonesia tahun 2013, 

jumlah pasien rawat jalan maupun rawat inap pada kanker payudara terbanyak 

yaitu 12.014 orang (28,7%) dan kanker serviks 5.349 orang (12,8%). Baru 

disusul kanker leukimia sebanyak 4.342 orang (10,4%), kanker lymphoma 

3.486 orang (8,3%) dan kanker paru 3.244 orang (7,8%). Sementara 

berdasarkan Riset Kesehatan Dasar 2013, prevalensi kanker di Indonesia 

sendiri sudah mencapai 1,4 per 1000 penduduk, dan merupakan penyebab 

kematian nomor tujuh (Kemenkes,2014). Berdasarkan data dari buku 

registrasi kunjungan harian di Bagian Rekam Medik RSUD Dr. Moewardi 

Surakarta, diketahui bahwa jumlah pasien Kanker serviks selalu mengalami 

peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014 jumlah kasus kanker serviks 

1835 kasus, menurut hasil pencatatan riwayat obstetri kebanyakan pasien 

penderita kanker leher rahim mempunyai paritas lebih dari satu (66%), 

menikah muda (47%), dan penderita yang menggunakan kontrasepsi oral pada 

jangka waktu lama (31%) (Setyarini, 2009). Sedangkan di wilayah Surakarta 

menunjukkan jumlah penderita sebanyak  313 orang yang tersebar di 17 

Puskesmas (Din.Kes Surakarta, 2014). 

Tahun 2014 jumlah penderita kanker serviks di puskesmas Manahan 

paling tinggi dan mengalami peningkatan dibandingkan 2 tahun sebelumnya. 

Tercatat sebanyak 56 penderita pada tahun 2014. Disamping itu puskesmas 

Manahan juga mempunyai kelengkapan klinik VCT yang memadai dan 

mempunyai program IMS (Infeksi Menular Seksual) Mobile. IMS Mobile 

yang dimiliki oleh puskesmas merupakan Program Pendukung yang dibuat 
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untuk memfasilitasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk melakukan 

pemeriksaan di sejumlah daerah di Kota Surakarta. Tujuan dilakukannya 

pemeriksaan secara keliling (mobile) selain untuk melakukan screening IMS 

tetapi juga untuk melakukan screening kanker serviks. Adanya IMS Mobile 

yang dimiliki Puskesmas Manahan membuatnya menjadi program 

percontohan untuk puskesmas lain yang belum memiliki program serupa.  

Penanganan penyakit kanker di Indonesia menghadapi berbagai 

kendala yang menyebabkan sebagian besar penderita ditemukan dalam 

keadaan sudah stadium lanjut. Di antaranya masih rendahnya kesadaran dan 

pengetahuan masyarakat mengenai penyakit kanker. Ini terkait dengan 

umumnya orang mempercayai mitos, bahwa kanker tidak dapat dideteksi, 

tidak bisa dicegah dan disembuhkan. (Yayasan Kanker Indonesia, 2012) 

Namun kenyataannya, semua kanker dapat dicegah. Bahkan 

beberapa jenis yang paling umum, seperti kanker payudara, kolerektal, dan 

leher rahim dapat disembuhkan jika terdeteksi dini. Dari seluruh penduduk 

berusia 30 sampai 50 tahun yang berisiko tinggi sebanyak lebih dari 36,7 juta, 

yang  mendapatkan deteksi dini baru 1,75% atau 644.951 jiwa. Padahal target 

pemerintah adalah 80% (Yayasan Kanker Indonesia, 2012). 

Seiring dengan fenomena diatas, Menteri Kesehatan Indonesia telah 

mengeluarkan keputusan yang tertera pada Keputusan Mentri Kesehatan 

Republik Indonesia Nomor 796/MENKES/SK/VII/2010 tentang Pedoman 

Pengendalian Teknis Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim. Salah satu 

pertimbangan pada keputusan tersebut adalah karena kanker payudara dan 
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kanker serviks merupakan kanker terbanyak yang menyebabkan kematian 

pada perempuan di Indonesia sehingga memerlukan intervensi yang memadai 

melalui pencegahan primer, sekunder dan tersier.  

Promosi kesehatan merupakan salah satu pencegahan primer yang 

dapat dilakukan guna mencegah kanker serviks. Pencegahan primer 

mengutamakan penguatan fleksibilitas dalam melakukan pencegahan dengan 

cara mencegah dan mengurangi faktor risiko. Strategi pencegahan primer yang 

dapat dilakukan yaitu dengan pemberian pendidikan kesehatan tentang kanker 

serviks itu sendiri. Banyak metode yang dapat dilakukan untuk memberikan 

pendidikan kesehatan pada WUS (Wanita Usia Subur), misalnya melalui 

media film, video, ceramah, leaflet dan poster. Metode ceramah dirasa 

membosankan dan sekarang telah banyak penelitian yang menggunakan media 

dalam penyampaian penidikan kesehatan.  

Melalui media leaflet dengan kata-kata yang singkat, gambar 

ilustrasi yang sesuai dengan desain yang menarik dapat membuat WUS 

memahami dan mengerti materi tentang kanker serviks. Telah banyak leaflet 

yang digunakan untuk sebagai media pendidikan kesehatan, akan tetapi tidak 

sebanding dengan penurunan angka kejadian kanker serviks di Indonesia. 

Dengan media leaflet berkalender yang dibuat oleh penulis diharapkan leaflet 

tidak dibuang setelah dibaca tetapi masih memberikan manfaat lain kepada 

masyarakat. Media leaflet berkalender dibandingkan dengan menggunakan 

media audiovisual membutuhkan perangkat pembantu seperti laptop, LCD, 

speaker, serta sumber listrik dan operator yang menguasai. Media leaflet 
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berkalender dapat dibolak-balik dan dibawa pulang serta cukup sederhana 

diharapkan dapat menyampaikan kanker serviks dengan maksimal, maka hal 

tersebut dapat mendukung strategi pencegahan primer. Pendidikan kesehatan 

dengan sasaran WUS dikaitkan dengan usia sebagai faktor risiko kanker yaitu 

usia 15-45 tahun.  

Penelitian deteksi dini terhadap kanker serviks dengan media film 

yang dilakukan oleh Mulyati dkk (2015) di Kecamatan Batu dan Kecamatan 

Rengasdengklok Kabupaten Karawang, menunjukkan hasil adanya 

peningkatan skor sikap setelah diberikan pendidikan kesehatan. Demikian 

penelitian yang dilakukan Dewi dkk (2012) di kelurahan Glugur Darat 1 

Kecamatan Medan Timur Kota Medan, pendidikan kesehatan melalui 

penyuluhan dan media leaflet dapat meningkatkan pengetahuan tentang 

kanker serviks.  

Penelitian Sumarah (2007) yang dilakukan pada akseptor KB Pil di 

Banyusurup Ginirejo Bantul, bahwa terdapat peningkatan pengetahuan setelah 

pemberian ceramah dan leaflet. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari rata-

rata setelah ceramah adalah 27,50 dan rata-rata setelah pemberian leaflet 

adalah 23,31. Sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaaan 

peningkatan pengetahuan antara pemberian ceramah dengan pemberian 

leaflet.  

Sedangkan Sulastri dkk (2012) menyimpulkan hasil penelitiannya 

bahwa pendidikan kesehatan dengan menggunakan ceramah + modul (buku 

ajar) pada pengetahuan lebih efektif menggunakan metode ceramah + 
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audiovisual yaitu rata-rata nilai 2,28 pada ceramah + buku saku dan 2,58 pada 

penggunaan ceramah + audiovisual. Tindakan pemberian pendidikan 

kesehatan menggunakan ceramah + modul (buku ajar) pada sikap lebih efektif 

menggunakan ceramah + audiovisual dibandingkan dengan ceramah + modul 

(buku ajar) dengan nilai rata-rata 2,06 pada ceramah + buku saku dan 2,29 

pada ceramah + audiovisual. Ceramah + audiovisual lebih efektif digunakan 

untuk merubah sikap pada responden dari pada ceramah + buku saku, 

sedangkan ceramah + audiovisual kurang efektif digunakan untuk merubah 

perilaku pada responden dari pada ceramah + buku saku.  

Berbagai penelitian pendidikan kesehatan tentang Inspeksi Visual 

Asetat (IVA) dan Pap-smear telah dilakukan untuk meningkatkan 

pengetahuan dan sikap WUS khususnya, agar upaya pencegahan dapat 

maksimal dilakukan. Melihat pentingnya upaya pencegahan yang harus 

dilakukan untuk menyelamatkan perempuan Indonesia tersebut, maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengaruh pendidikan kesehatan 

tentang IVA dan Pap-smear melalui media leaflet berkalender terhadap 

tingkat pengetahuan dan sikap WUS dalam upaya deteksi dini kanker serviks.  

B. Rumusan Masalah  

Apakah ada pengaruh pendidikan kesehatan tentang IVA dan Pap-

smear melalui media leaflet berkalender terhadap pengetahuan dan sikap 

WUS dalam deteksi dini kanker serviks? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui pengaruh pendidikan kesehatan tentang IVA dan 

Pap-smear melalui metode ceramah dengan media leaflet berkalender 

terhadap pengetahuan dan sikap WUS dalam deteksi dini kanker serviks. 

2. Tujuan Khusus  

a. Mengukur skor pengetahuan WUS tentang IVA dan Pap-smear dalam 

upaya deteksi dini kanker serviks sebelum dan sesudah diberikan 

pendidikan kesehatan menggunakan metode ceramah + media leaflet 

berkalender.  

b. Mengukur skor sikap WUS tentang IVA dan Pap-smear dalam upaya 

deteksi dini kanker serviks sebelum dan sesudah diberikan pendidikan 

kesehatan menggunakan metode ceramah + media leaflet berkalender.  

c. Mengukur skor pengetahuan WUS tentang IVA dan Pap-smear dalam 

upaya deteksi dini kanker serviks sebelum dan sesudah diberikan 

pendidikan kesehatan menggunakan metode ceramah. 

d. Mengukur skor sikap WUS tentang tentang IVA dan Pap-smear dalam 

upaya deteksi dini kanker serviks sebelum dan sesudah diberikan 

pendidikan kesehatan menggunakan metode ceramah.  

e. Menganalisis perbedaan pengaruh pendidikan kesehatan menggunakan 

metode ceramah + media leaflet berkalender dan ceramah terhadap 

tingkat pengetahuan WUS dalam upaya deteksi dini kanker serviks.  
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f. Menganalisis perbedaan pengaruh pendidikan kesehatan menggunakan 

metode ceramah + media leaflet berkalender dan metode ceramah 

terhadap sikap WUS tentang IVA dan Pap-smear dalam upaya deteksi 

dini kanker serviks.  

D. Manfaat Penelitian  

1. Bagi WUS  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan 

kepada WUS tentang deteksi dini kanker serviks sehingga dapat 

mencegah terjadinya kanker serviks.  

2. Bagi Tenaga Kesehatan  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan 

dorongan kepada tenaga kesehatan untuk dapat mendukung partisipasi 

masyarakat dalam upaya deteksi dini kanker serviks. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Hasil penelitian ini dapat diajdikan sebagai bahan refrensi 

peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian serupa di masa 

mendatang.   

 

 

 

 

 

 


