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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kanker merupakan penyakit yang menjadi penyebab kematian tertinggi kedua 

di dunia setelah penyakit kardiovaskuler. World Health Organization (WHO) 

menyatakan sekitar 7,5 juta orang meninggal karena kanker, 70% terjadi di negara 

miskin dan berkembang. Salah satu Prevalensi kejadian kanker leher rahim atau 

kanker serviks di dunia yaitu 16 per 100.000 perempuan.
 1,2

 

Tingginya angka kematian dan angka kejadian dari kanker serviks disebabkan 

karena terlambatnya pengobatan. Menurut WHO, wanita yang menderita kanker 

serviks cenderung datang ke Rumah Sakit setelah dalam kondisi stadium lanjut 

dan menyebabkan keterlambatan dalam pengobatan. Hal ini terjadi karena 

terlambatnya deteksi dini kanker serviks dan kurangnya pengetahuan masyarakat 

tentang bahaya dari kanker serviks.
1 

Juanda dan Kesuma (2015) menyatakan, insiden kanker serviks sebenarnya 

dapat ditekan dengan melakukan upaya pencegahan primer seperti meningkatkan 

atau intensifikasi kegiatan penyuluhan kepada masyarakat untuk menjalankan 

pola hidup sehat, menghindari faktor risiko terkena kanker, melakukan 

immunisasi dengan vaksin HPV dan diikuti dengan deteksi dini kanker serviks 

tersebut melalui pemeriksaan Pap smear atau IVA (inspeksi visual dengan 

menggunakan asam asetat). Saat ini cakupan screening deteksi dini kanker serviks 

di Indonesia melalui Pap smear dan pemeriksaan IVA masih sangat rendah, yakni 

sekitar 5 %, padahal cakupan "screening" yang efektif dalam menurunkan angka 

kesakitan dan angka kematian karena kanker serviks adalah 85 % .
3 
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Berdasarkan data WHO, kejadian kanker didunia sebanyak 14.067.894 kasus 

dan 8.201.575 kematian akibat kanker. Kanker leher rahim merupakan jenis 

kanker tertinggi pada perempuan. Kejadian kanker serviks di Indonesia sebesar 

20.928 (0,017%) kasus dan angka kematian yang disebabkan kanker serviks 

sebesar 10,3% kasus. Namun, cakupan skrining di Indonesia baru mencapai 

2,45% atau 904.099 wanita usia subur yang mengikuti pemeriksaan IVA. 

Ditemukan IVA positif 44.654 (9,49%) dan suspek kanker serviks 1.056 (0,12%). 

Sedangkan target yang ditetapkan untuk skrining secara nasional adalah 50% pada 

wanita usia 30-50 tahun dalam waktu 5 tahun atau sampai tahun 2019. 
1,4

 

Berdasarkan data dari RISKESDAS 2013, kasus kanker serviks yang 

ditemukan di Sumatera Barat sebanyak 2,285 kasus. Data yang didapatkan dari 

RSUP Dr. M. Djamil Padang terjadi kenaikan angka kejadian kanker serviks dari 

tahun 2014 ke tahun 2015, yaitu ditemukan 140 kasus di tahun 2014 dan 201 

kasus kejadian kanker serviks di tahun 2015. 
5,6

 

Data yang didapatkan dari profil kesehatan Sumatera Barat tahun 2014, 

cakupan deteksi dini kanker leher rahim dengan metode pemeriksaan IVA 

sebanyak 3.222 wanita PUS yang sudah melaksanakan. Kabupaten yang memiliki 

angka pemeriksaan IVA tertinggi yaitu di kabupaten Solok sebesar 21,46% 

disusul oleh kota Bukittinggi sebesar 3,28%. Namun, terdapat 7 kabupaten yang 

belum melaksanakan pemeriksaan IVA atau angka pemeriksaan IVA 0%, yaitu 

kabupaten Dharmasraya, Agam, Kepulauan Mentawai, Lima Puluh Kota, 

Pasaman Barat, Padang Panjang serta Tanah Datar. 

Data yang didapatkan dari RSUD Dr. Hanafiah Batusangkar Kabupaten 

Tanah Datar pada tahun 2015 ditemukan tujuh kasus kanker serviks dengan 
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rentang usia penderita 30-56 tahun. Sedangkan pada tahun 2014 ditemukan 

penderita kanker serviks lima orang dan suspek kanker serviks satu orang. Kasus 

baru kanker serviks bertambah dari tahun 2014 ke tahun 2015 sebanyak 1 orang 

dan penderita yang sebelumnya didiagnosa suspek kanker serviks telah didiagnosa 

kanker serviks. 

Berdasarkan profil kesehatan Kabupaten Tanah Datar tahun 2015, dari 23 

puskesmas yang terdapat di Tanah Datar hanya tiga puskesmas yang 

melaksanakan pemeriksaan IVA. Puskesmas yang sudah melaksanakan 

pemeriksaan IVA yaitu, Puskesmas Batipuh I sebanyak 117 WUS (4,37%), 

Puskesmas Tanjung Emas 11 WUS (0,53%), dan Puskesmas Lima Kaum I 

sebanyak 5 WUS (0,12%). Penyebab 20 puskesmas di Tanah Datar yang tidak 

melaksanakan pemeriksaan IVA, karena belum ada pelatihan bagi petugas 

kesehatan untuk melaksanakan pemeriksaan IVA.  Dibandingkan tahun 2014, 

cakupan deteksi dini kanker serviks menggunakan metode IVA di Tanah Datar 

memiliki peningkatan, yakni dari 0% di tahun 2014 menjadi 0,287% di tahun 

2015. Namun peningkatan ini masih jauh dari target cakupan pemeriksaan IVA 

yaitu 50 %. 

Arum dan Prabandari (2011) mengatakan dalam penelitiannya bahwa ada 

hubungan yang signifikan antara pendidikan responden, pengetahuan responden 

serta dukungan dari keluarga dalam minat WUS untuk melakukan pemeriksaan 

IVA. Jumlah responden yang memiliki pengetahuan baik 21%, berpengetahuan 

sedang 33% dan berpengetahuan rendah 46%. Faktor yang paling dominan adalah 

faktor dukungan keluarga.
7
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Menurut Sabrina (2015), faktor-faktor yang menghambat pemeriksaan IVA 

dari pasien adalah kurangnya pengetahuan tentang pemeriksaan IVA maupun 

tentang bahaya kanker serviks dan pasien takut didiagnosa kanker, serta 

kurangnya biaya. Sedangkan faktor penghambat dari pelayanan kesehatan adalah 

kurangnya sarana diagnostik, kurangnya tempat untuk pemeriksaan serta 

kurangnya tenaga ahli.
8
 

Berdasarkan studi pendahuluan Agustus 2016, dari lima orang wanita 

pasangan usia subur di Wilayah Kerja Puskesmas Lima Kaum I yang peneliti 

wawancarai mengenai apakah ibu mengetahui tentang bahaya dari kanker serviks 

dan 100% respoenden menjawab tahu bahaya kanker serviks yaitu dapat 

meneyebabkan kematian. Saat responden ditanya tentang deteksi dini kanker 

serviks dengan metode Pemeriksaan IVA, 80% responden menjawab tidak 

mengetahui adanya deteksi kanker serviks dengan metode Pemeriksaan IVA 

tersebut. 

Masyarakat kurang mengetahui bahaya dari kanker serviks dan kurang 

mengetahui tentang pemeriksaan IVA karena minimnya penyuluhan tentang 

Pemeriksaan IVA maupun Pap smear. Di Puskesmas Lima Kaum I sudah ada 

petugas kesehatan yang mendapatkan pelatihan untuk Pemeriksaan IVA, namun 

wanita usia subur yang telah melakukan IVA tes hanya sebanyak 5 WUS 

(0,128%) pada tahun 2015 dan 72 WUS (1,84%) tahun 2016 yang dominan 

berasal dari 3 jorong, yaitu jorong Bukit Gombak, Jorong Piliang dan Jorong 

Baringin. Sedangkan jumlah wanita usia subur 30-50 tahun sebanyak 3.911 orang. 

Di wilayah kerja puskesmas Lima Kaum I ditemukan satu kasus kanker serviks 

berdasarkan data dari RSUD Dr. Hanafiah Batusangkar. 
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Berdasarkan data dan masalah yang diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk 

meneliti tentang hubungan tingkat pengetahuan wanita pasangan usia subur dan 

peran petugas kesehatan dengan pelaksanaan pemeriksaan Inspeksi Visual Asam 

Asetat di Wilayah Kerja Puskesmas Lima Kaum I tahun 2016. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan data dan masalah yang diuraikan dalam latar belakang. Maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "apakah ada hubungan tingkat 

pengetahuan wanita pasangan usia subur dan peran petugas kesehatan dengan 

pelakasananan pemeriksaan IVA di Wilayah Kerja Puskesmas Lima Kaum I 

Kabupaten Tanah Datar tahun 2016?" 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan wanita pasangan 

usia subur dan peran petugas kesehatan dengan pelaksanaan Inspeksi 

Visual Asam Asetat Pemeriksaan IVA di Wilayah Kerja Puskesmas Lima 

Kaum I Kabupaten Tanah Datar tahun 2016. 

2. Tujuan Khusus 

a. Diketahui distribusi frekuensi tingkat pengetahuan wanita PUS 

tentang pemeriksaan IVA di wilayah kerja Puskesmas Lima Kaum I 

kabupaten Tanah Datar tahun 2016. 

b. Diketahui distribusi frekuensi peran petugas dalam pelaksanaan 

pemeriksaan IVA di Puskesmas Lima Kaum I Kabupaten Tanah 

Datar tahun 2016. 

 



6 

c. Diketahui distribusi frekuensi pelaksaan pemeriksaan IVA pada 

wanita usia subur di wilayah Kerja Puskesmas Lima Kaum I 

Kabupaten Tanah Datar  tahun 2016. 

d. Diketahui hubungan tingkat pengetahuan wanita pasangan usia subur 

dengan pelaksanaan pemeriksaan IVA di Wilayah Kerja Puskesmas 

Lima Kaum I Kabupaten Tanah Datar tahun 2016. 

e. Diketahui hubungan peran petugas kesehatan dengan pelaksanaan 

pemeriksaan IVA di Wilayah Kerja Puskesmas Lima Kaum  Kabupaten 

Tanah Datar tahun 2016. 

D. Manfaat 

1. Bagi Instansi Terkait 

Sebagai informasi bagi bidan, dokter, perawat dan petugas kesehatan 

lainnya tentang tingkat pengetahuan wanita pasangan usia subur dan peran 

petugas dengan pelaksanaan pemeriksaan IVA sehingga dapat memotivasi 

petugas kesehatan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan 

meningkatkan cakupan deteksi dini kanker leher rahim dengan metode 

pemeriksaan IVA pada wanita pasangan usia subur. 

2. Bagi Instansi Pendidikan 

Sebagai bahan referensi dalam memberikan informasi yang barhubungan 

dengan pemeriksaan deteksi dini kanker serviks dengan metode pemeriksaan 

IVA dan sebagai bahan pengembangan untuk penelitian selanjutnya. 
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3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti tentang 

pelaksanaan pemeriksaan deteksi dini kanker serviks dengan metode 

pemeriksaan IVA dengan variabel yang berbeda. 

E. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup ini dibatasi pada pembahasan mengenai hubungan antara tingkat 

pengetahuan wanita pasangan usia subur dan peran petugas kesehatan dengan 

pelaksanaan pemeriksaan IVA (Inspeksi Visual Asam Asetat) di Wilayah Kerja 

Puskesmas Lima Kaum I Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2016. Adapun populasi 

dari wanita PUS sebanyak 3.911 orang dengan sampel 94 orang menggunakan 

metode purposive sampling untuk pengambilan sampel responden. Penelitian ini 

dilakukan pada 5 Desember hingga Desember 2016. Jenis penelitian menggunakan 

metode deskriptif analitik dengan desain cross sectional. Pada penelitian ini, 

menggunakan analisis data univariat dan bivariat. Analisis data univariat 

menggunakan program komputer. Analisis data bivariat pada penelitian ini 

menggunakan chi-square. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Tes Inspeksi Visual Asam Asetat 

IVA (Inspeksi Visual Asam Asetat) merupakan metode deteksi dini 

kanker serviks dengan mengoleskan asam asetat (cuka) kedalam leher 

rahim. Jika teknis deteksi dini Pap smear dengan mengambil cairan leher 

rahim, berbeda dengan pemeriksaan IVA, dilakukan dengan mengusap 

atau mengoles leher rahim serviks dengan asam asetat 3-5% dengan 

bantuan lidi woten. Bila terdapat lesi kanker, maka akan terjadi perubahan 

warna agak keputihan pada leher rahim yang diperiksa. Jika tidak ada 

perubahan warna, maka dapat diungkap tidak ada infeksi pada serviks. 
9,10 

a. Metode screening IVA mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :
 9

 

1) Mudah praktis dan mampu terlaksana 

2) Dapat dilaksanakan oleh tenaga kesehatan, bukan dokter 

ginekologi sehingga bisa dilakukan oleh bidan di setiap tempat 

pemeriksaan kesehatan ibu. 

3) Alat-alat yang dibutuhkan sangat sederhana 

4) Metode screening IVA sesuai untuk pusat pelayanan sederhana. 

b. Tujuan IVA 

Tujuan dilakukannya Pemeriksaan IVA untuk mengurangi 

morbiditas atau mortalitas dari penyakit dengan pengobatan dini 

terhadap kasus-kasus yang ditemukan. Serta untuk mengetahui 

kelainan kelainan yang terjadi pada leher rahim.
11
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c. Keuntungan IVA 

Adapun keuntungan pemeriksaan IVA sebagai berikut :
 11

 

1) Mudah praktis dan mampu laksana 

2) Dapat dilaksanakan oleh seluruh tenaga kesehatan 

3) Alat-alat yang dibutuhkan sederhana 

4) Sesuai untuk pusat pelayanan sederhana 

5) Kinerja tes sama dengan tes lain 

6) Memberikan hasil segera sehingga dapat diambil keputusan 

mengenai penatalaksanaannya 

d. Sasaran Pemeriksaan IVA 

Deteksi dini kanker leher rahim dan kanker payudara dilakukan 

pada kelompok sasaran wanita 20 tahun ke atas yang sudah menikah, 

namun prioritas program deteksi dini di Indonesia pada wanita usia 

30-50 tahun yang sudah menikah dengan target 50 % wanita 

pasangan usia subur sampai tahun 2019.
 11

 

e. Jadwal Pemeriksaan IVA :
 11

 

1) Ideal dan optimal pemeriksaan dilakukan setiap 3 tahun pada 

wanita usia 25-60 tahun 

2) Di Indonesia anjuran untuk melakukan IVA bila hasil penelitian 

positif (+) adalah satu tahun dan bila hasil negatif (-) adalah 5 

tahun. 

f. Persiapan Alat :
 10

 

1) Sabun dan air untuk mencuci tangan 

2) Cahaya atau lampu sorot 
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3) Spekulum dengan desinfeksi tingkat tinggi 

4) Handscoon steril 

5) Meja ginekologi 

6) Lidi woten dan kapas 

7) Asam asetat 3-5% 

8) Larutan iodium lugol 

9) Larutan klorin 0,5% alam wadah untuk dikotaminasi 

10)  Instrumen dan sarung tangan 

11) Format pencatatan 

12) Teknis pemeriksaan IVA 

g. Persiapan pasien menjalani Pemeriksaan IVA  

Sebelum wanita PUS melaksanakan pemeriksaan IVA sebaiknya :
10

 

1) Tidak melakukan hubungan seksual minimal 24 jam sebelum 

pemeriksaan 

2) Dilakukan saat pasien tidak menstruasi 

3) Pasien menceritakan riwayat kesehatan, kegiatan seksual, pola 

menstruasi dan penggunaan kontrasepsi secara jujur kepada 

petugas kesehatan  

h. Langkah pemeriksaan Pemeriksaan IVA 

Secara umum, pemeriksaan IVA dilakukan dengan cara 

mengoleskan asam asetat pada leher rahim pasien. Saat pemeriksaan 

dilakukan, pasien pada kondisi litotomi di atas meja ginekologi. 

Berikut langkah-langkah melakukan tes IVA :
 10,11
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1) Pemeriksa harus mencuci tangan dengan benar dan mengeringkan 

tangan 

2) Memastikan identitas, memeriksa status dan kelengkapan 

informed consent klien 

3) Klien diminta untuk menanggalkan pakaiannya dari pinggang 

hingga lutut dan menggunakan kain yang sudah disediakan 

4) Klien diposisikan dalam posisi litotomi 

5) Tutup area pinggang hingga lutut klien dengan kain 

6) Gunakan sarung tangan steril 

7) Bersihkan genitalia eksterna dengan air DTT 

8) Masukkan spekulum dan tampakkan serviks hingga jelas terlihat 

9) Bersihkan serviks dari cairan, darah, dan sekret dengan kapas lidi 

bersih 

10) Periksa serviks sesuai langkah-langkah berikut :
 
 

a) Terdapat kecurigaan kanker atau tidak : 

Jika ya, klien dirujuk, pemeriksaan IVA tidak 

dilanjutkan. Jika pemeriksaan adalah dokter ahli obstetri dan 

ginekologi, lakukan biopsi 

b) Jika tidak dicurigai kanker, identifikasi Sambungan Skuamo 

Kolumnar (SSK) 

Jika SSK tidak tampak, maka : dilakukan pemeriksaan 

mata telanjang tanpa asam asetat, lalu beri kesimpulan 

sementara, misalnya hasil negatif namun SSK tidak tampak. 
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Klien disarankan untuk melakukan pemeriksaan selanjutnya 

lebih cepat atau pap smear maksimal 6 bulan lagi. 

Jika SSK tampak, lakukan IVA dengan mengoleskan 

kapas lidi yang sudah dicelupkan ke dalam asam asetat 3-5% 

ke seluruh permukaan serviks. 

c) Tunggu hasil IVA selama 1 menit, perhatikan apakah ada 

bercak putih (acetowhite epithelium) atau tidak  

d) Jika tidak (IVA negatif), jelaskan kepada klien kapan harus 

kembali untuk mengulangi pemeriksan IVA 

e) Jika ada (IVA positif), tentukan metode tata laksana yang 

akan dilakukan 

11) Keluarkan spekulum 

12) Buang sarung tangan, kapas, dan bahan sekali pakai lainnya ke 

dalam container (tempat sampah) yang tahan bocor, sedangkan 

untuk alat-alat yang dapat digunakan kembali, rendam dalam 

larutan klorin 0,5% selama 10 menit untuk dekontaminasi 

13) Jelaskan hasil pemeriksaan kepada klien, kapan harus melakukan 

pemeriksaan lagi, serta rencana tata laksana jika diperlukan. 

14) Catat hasil pengamatan dan gambar daerah temuan 

i. Pembacaan hasil Pemeriksaan IVA :
 10,11

 

Pemeriksaan IVA positif terinfeksi sel kanker, apabila ditemukan 

adanya area putih dan permukaannya meninggi serta memiliki batas 

yang tegas di sekitar zona transformasi. Jika hasil pemeriksaan IVA 
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menunjukkan adanya keabnormalan, pasien direkomendasikan untuk 

melakukan biopsi. Adapun kategori-kategori IVA test yaitu : 

1) IVA negatif , menunjukkan leher rahim normal 

2) IVA radang, serviks dengan radang (servisitis), atau kelainan 

jinak lainnya (polip serviks) 

3) IVA positif, ditemukan bercak putih (aceto white epithelium). 

Kelompok ini yang menajdi sasaran temuan skrining kanker 

serviks dengan metode IVA karena temuan ini mengarah pada 

diagnosis serviks pra kanker (dispalsia ringan-sedang-berat atau 

kanker serviks in-situ) 

4) IVA-kanker serviks, pada tahap ini untuk upaya penurunan 

temuan stadium kanker serviks, masih akan bermanfaat bagi 

penurunan kematian akibat kanker  

j. Penatalaksanaan IVA  

Adapun penatalaksanaan dari pemeriksaan IVA sebagai berikut :
 

11,12
 

1) Pemeriksaan IVA dilakukan dengan spekulum melihat langsung 

leher rahim yang telah dipulas dengan larutan asam asetat 3-5%, 

jika tidak ada perubahan warna atau tidak muncul plak putih, 

maka hasil pemeriksaan dinyatakan negatif. Sebaliknya jika leher 

rahim berubah warna menjadi merah dan timbul plak putih, maka 

dinyatakan positif lesi atau kelainan prakanker. 

2) Namun jika masih tehap lesi, pengobatan cukup mudah bisa 

langsung diobati dengan metode krioterapi atau gas dingin yang 
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menyemprotkan gas CO2 atau N2 ke leher rahim. Sensitivitasnya 

lebih dari 90% dan spesifitasnya sekitar 40% dengan metode 

diagnosis yang hanya membutuhkan waktu sekitar dua menit 

tersebut, lesi prakanker bisa dideteksi sejak dini. 

3) Metode krioterapi adalah membekukan serviks yang terdapat lesi 

prakanker pada suhu yang sangat dingin (dengan gas CO2) 

sehingga sel-sel pada area tersebut mati dan luruh, dan selajutnya 

akan tumbuh sel-sel baru yang sehat. 

4) Kalau hasil tes IVA dideteksi adanya lesi prakanker, yang terlihat 

adanya perubahan dinding leher rahim dari merah muda menjadi 

putih, artinya perubahan sel akibat infeksi tersebut baru terjadi di 

sekitar epitel. Itu bisa dihilangkan dengan dibakar atau 

dibekukan. Dengan demikian, penyakit kanker yang disebabkan 

human Papilloma Virus (hPV) itu tidak berkembang dan merusak 

organ tubuh yang lain. 
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Gambar 2.1 Hasil Pemeriksaan IVA 

 

 

Gambar 2.2 Hasil Pemeriksaan IVA 

 

k. Keunggulan metode IVA dibandingkan Pap smear :
 11,12

 

1) Tidak memerlukan alat tes laboratoium yang canggih (alat 

pengambilan sampel jaringan, preparat regen, mikroskop dan lain 

sebagainya). 

2) Tidak memerlukan teknisi lab khusus untuk pembacaan hasil tes 
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3) Hasilnya langsung diketahui, tidak memerlukan waktu 

berminggu-minggu. 

4) Sensitivitas IVA dalam mendeteksi kelainan leher rahim lebih 

tinggi daripada papsmear test (sekitar 75%). Sedangkan 

penelitian yang menilai efektivitas IVA oleh bidan di Jakarta 

mendapatakan sensitifitasnya 90% dan spesifitasnya 99,8% 

dengan nilai duga positif 83,3%. 

5) Biayanya sangat murah (bahkan gratis bila di puskesmas bila 

mempunyai kartu jaminan kesehatan)  

 

Tabel 2.1 Perbedaan Pap smear dan Pemeriksaan IVA 

Uraian/ metode 

skrining 
Tes Pap smear Tes IVA 

Petugas 

kesehatan 

Sampel taker 

dilakukan oleh 

bidan/perawat/dokter 

umum/dokter 

spesialis. 

Intrepretasi dilakukan 

oleh dokter patologis. 

Bidan  

Perawat  

Dokter Umum 

Dokter spesialis 

(Hampir semua 

tenaga kesehatan 

bisa mempelajari 

tes IVA) 

Sensitivitas 70%-80% 65%-95% 

Spesitivitas 90%-95% 54%-98% 

Hasil 1 hari-1 bulan 1-2menit 

Sarana 

Spekulum, lampu 

sorot, kaca benda, 

laboratorium 

Spekulum, lampu 

sorot, asam asetat 

Dokumentasi 
Ada dan dapat dinilai 

ulang 
Tidak ada 

Sumber : Marmi 2013
12 
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l. Kanker Serviks 

1) Defenisi 

Kanker leher rahim atau sering disebut dengan kanker serviks 

adalah tumor ganas yang tumbuh di leher rahim/serviks (bagian 

terendah dari rahim yang menempel pada puncak vagina. Kanker 

serviks biasanya menyerang wanita berusia 33-55 tahun. 90% 

dari kanker serviks berasal dari sel skuamosa yang melapisi 

serviks dan 10% sisanya berasal dari sel kelenjar penghasil lendir 

pada saluran servikal yang menuju ke dalam rahim.
13,14 

Salah satu penyebabnya adalah karena infeksi human 

Papilloma Virus (hPV) yang merangsang perubahan perilaku sel 

epitel serviks. Dalam perkembangan kemajuan di bidang biologi 

molekuler dan epidimiologi tentang hPV, kanker serviks 

disebabkan oleh virus hPV. Banyak penelitian dengan studi kasus 

kontrol dan kohort didapatkan Risiko Relativ (RR) hubungan 

antara inveksi hPV  dan kanker serviks antara 20 sampai 70. 

Infeksi hPV mempunyai prevalensi yang tinggi pada kelompok 

usia muda, sementara kanker serviks baru timbul pada usia tiga 

puluh tahun atau lebih. 
14

 

2) Faktor resiko  

Fakto resiko dari kejadian kanker serviks yaitu:
 16

 

a) hPV ( human Papilloma Virus ) 

Infeksi virus hPV dapat ditularkan melalui hubungan seksual. 

Jenis hPV yang berbahaya adalah tipe 16,18, 45 dan 56. 
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b) Merokok. Tembakau merusak sistem kekebalan tubuh dan 

mepengaruhi kemampuan tubuh untuk melawan infeksi hPV 

pada serviks. 

c) Hubungan seksual pertama dilakukan pada usia dini. 

Suami/pasangan melakukukan hubungan seksual pertama 

pada usia dibawah 18 tahun, berganti-ganti pasangan dan 

pernah menikah dengan wanita yang menderita kanker 

serviks 

d) Pemakaian DES (dietilstilbestrol). Pada wanita hamil untuk 

mencegah keguguran ( banyak digunakan pada tahun 1940-

1970) 

e) Gangguan sistem kekebalan tubuh 

f) Pemakaian pil KB 

g) Infeksi herpes genitalis atau infeksi klamidia menahun 

h) Tidak melakukan deteksi dini secara rutin.  

3) Gejala 

Perubahan gejala pada kanker serviks biasanya tidak 

menimbulkan gejala dan perubahan ini tidak terdeteksi kecuali 

jika wanita tersebut menjalani pemeriksaan panggul dan deteksi 

dini kanker serviks. Gejala baru muncul ketika sel serviks yang 

abnormal berubah menjadi ganans dan menyusup ke jaringan di 

sekitarnya.
16

 

Pada saat ini akan timbul gejala berikut :
 16
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a) Perdarahan vagina yang abnormal, terutama diantara 2 

menstruasi, setelah melakukan hubungan seksual dan setelah 

menopause 

b) Menstruasi abnormal (lebih lama dan lebih banyak) 

c) Keputihan yang menetap, dengan cairan yang encer, 

berwarna pink, coklat mengadung darah atau hitam serta 

berbau busuk. 

Gejala dari kanker serviks stadium lanjut :
16

 

a) Nafsu makan berkurang, penurunan berat badan, kelelahan 

b) Nyeri panggul, punggung atau tungkai 

c) Dari vagina keluar air kemih atau tinja 

d) Patah tulang (fraktur)  

4) Stadium Kanker Serviks 

Terdapat beberapa tingkatan atau stadium kanker serviks. 

Adapun beberapa gejala kanker serviks adalah sebagai berikut :
 9

 

a) Stadium 0 

Kanker serviks hanya ditemukan di lapisan atau dari sel-

sel pada jaringan yang melapisi  leher rahim. Tingkat 0 

juga disebut carcinoma in situ. 

b) Stadium 1 

Kanker telah menyerang leher rahim dibawah lapisan 

atas dari sel-sel. Kanker serviks hanya ditemukan pada 

leher rahim. 

 



20 

c) Stadium 2 

Kanker serviks meluas melewati leher rahim ke dalam 

jaringan-jaringan yang berdekatan dan ke bagian atas dari 

vagina. Kanker serviks tidak menyerang ke bagian ketiga 

yang lebih rendah dari vagina atau dinding pelvis 

(lapisan dari bagian tubuh antara pinggul.) 

d) Stadium 3 

Kanker meluas ke bagian bawah vagina. Kemungkinan 

kanker juga telah menyebar ke dinding pelvis dan 

simpul-simpul getah bening yang berdekatan. 

e) Stadium 4 

Kanker serviks telah menyebar ke kandung kemih, 

rektum atau bagian-bagian lain tubuh.  

5) Deteksi Dini Kanker Serviks 

a) Pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat 

Pemeriksan IVA telah dijelaskan pada awal tinjauan pustaka. 

b) Pap smear 

Pap smear adalah suatu pemeriksaan mikroskopik 

terhadap sel-sel yang diperoleh dari apusan serviks. Pap 

smear merupakan deteksi dini yang sudah populer dan paling 

sering digunakan oleh banyak wanita. Pap smear merupakan 

metode skrining ginekologi yang dilakukan untuk 

menemukan proses premalignant (prekeganasan) dan 

malignancy (keganasan) di ektoservix  (leher rahim bagian 
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luar), infeksi dalam endoservix (leher rahim bagian dalam) 

dan endometrium. Tujuan Pap smear adalah menemukan sel 

abnormal atau sel yang dapat berkembang menjadi kanker 

termasuk hPV. 
10,12 

(1) Manfaat Pap smear  

Secara garis besar manfaat Pap smear dilakukan 

utnuk mendeteksi keberadaan sel kanker secara dini. 

Selain itu, Pap smear juga memiliki fungsi lain yakni :
14

 

(a)  Diagnosis dini keganasan sel abnormal, Pap smear 

dapat digunakan untuk mendeteksi adanya kanker 

serviks. Keganasan tuba fallopi, kanker endometrium 

dan keganasan ovarium 

(b) Perawatan ikutan dari keganasan sel abnormal. Pap 

smear ini dilakukan untuk perawatan ikutan setelah 

operasi, setelah pemberian kemoterapi dan radiasi. 

(c) Interpretasi hormonal wanita. Pap smear digunakan 

untuk menentukan siklus menstruasi dengan ovulasi 

atau tampa ovulasi, menentukan kemungkinan 

keguguran pada hamil muda dan untuk menentukan 

maturnitas kehamilan. 

(d) Identifikasi peradangan. Pap smear digunakan untuk 

mengetahui proses peradangan pada bermacam-

macam infeksi bakteri dan jamur. 

(e) Digunakan sebagai pemantauan hasil terapi. 
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(2) Kelompok wajib Pap smear :
13

 

(a) Menikah atau berhubungan seksual (penetrasi) 

sebelum usia 20 tahun 

(b) Memiliki partner seksual lebih dari satu 

(c) Pernah melahirkan lebih dari tiga kali 

(d) Pemakai alat kontrasepsi oral lebih dari 5 tahun 

(e) Pernah mengalami perdarahan saat berhubungan 

seksual 

(f) Mengalami keputihan patologis (abnormal) 

(g) Mengalami pendarahan pascamenopause 

(3) Persiapan pasien sebelum tes Pap smear :
13

 

(a) Berikan informasi paling jujur kepada petugas 

kesehatan tentang riwayat kesehatan, penyakit dan 

kegiatan seksual yang dialami 

(b) Waktu pengambilan sediaan minimal dua minggu 

setelah mestruasi dimulai dan sebelum menstruasi 

berikutnya 

(c) Tidak melakukan hubungan intim minimal 24 jam 

sebelum pemeriksaan 

(d) Tidak boleh menggunakan bahan-bahan kimia 

pembersih vagina ( termasuk antiseptik ) minimal 24 

jam sebelum pemeriksaan 
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(e) Tidak boleh menggunakan obat-obatan yang 

dimasukkan ke dalam vagina minimal 48 jam 

sebelum pemeriksaan 

(f) Tidak boleh menggunakan obat-obatan yang 

dimasukkan kedalam vagina minimal 48 jam 

sebelum pemeriksaan 

(g) Hindari mandi menggunakan bath tub selama 24 jam 

sebelum pemeriksaan. Hal ini dimaksudkan untuk 

menghindari kontaminasi benda asing pada vagina 

2. Pengetahuan 

Menurut Notoadmodjo, pengetahuan adalah hasil penginderaan 

manusia atau hasil tahu seseorang terhadap objek melalui indera yang 

dimilikinya (mata, hidung, telinga dan sebagainya). Sebagian besar 

pengetahuan seseorang diperoleh melalui indera pendengaran (telinga), 

dan indera penglihatan (mata).
17 

 Pengetahuan atau kognitif merupakan 

domain yang sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang (overt 

behavior).
18 

Budiman dan Agus Riyanto mengatakan, pengetahuan dapat diperoleh 

seseorang secara alami atau diintervensi baik langsung maupun tidak 

langsung. Perkembangan teori pengetahuan telah berkembang sejak lama. 

Filsuf pengetahuan yaitu Plato menyatakan pengetahuan sebagai 

“kepercayaan sejati yang dibenarkan (valid)” (justified true belief).
17 

Menurut Notoatmodjo (2007) pengetahuan atau kognitif merupakan 

domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang. Dari 
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pengalaman dan penelitian ternyata perilaku yang didasari oleh 

pengetahuan akan lebih langgeng daripada perilaku yang tidak didasari 

oleh pengetahuan. Sebelum orang mengadopsi perilaku baru (berperilaku 

baru didalam diri seseorang terjadi proses yang berurutan), 
19

 yakni : 

a. Kesadaran (Awareness)  

Dimana orang tersebut menyadari dalam arti mengetahui terlebih 

dahulu terhadap stimulus (objek). 

b. Merasa Tertarik (Interest) 

Terhadap stimulus atau objek tersebut. Disini sikap subjek sudah 

mulai timbul. 

c. Menimbang-menimbang (Evaluation) 

Terhadap baik dan tidaknya stimulus tersebut bagi dirinya. 

d. Mencoba (Trial) 

Sikap dimana subyek mulai mencoba melakukan sesuatu sesuai 

dengan apa yang dikehendaki oleh stimulus. 

e. Adopsi (Adaption) 

Dimana subjek telah berperilaku baru sesuai dengan pengetahuan, 

kesadaran dan sikapnya terhadap stimulus. 

Apabila penerimaan perilaku baru atau adopsi perilaku melalui 

proses seperti ini, dimana didasari oleh pengetahuan, kesadaran dan 

sikap yang positif, maka perilaku tersebut akan bersifat langgeng 

(longlasting). 

Secara garis besar, Notoatmodjo membagi menjadi 6 tingkat 

pengetahuan, yaitu 
16

: 
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a. Tahu ( Knowledge ) 

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah 

dipelajari sebelumnya. Termasuk kedalam pengetahuan tingkat ini 

adalah mengingat kembali (recall) sesuatu yang spesifik dari seluruh 

bahan yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima. Oleh 

sebab itu tahu ini merupakan tingkat pengatahuan yang paling rendah. 

b. Memahami (Comprehension) 

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk 

menjelaskan secara benar  tentang objek yang diketahui dan dapat 

menginterpretasikan materi tersebut secara benar. Orang telah faham 

terhadap objek atau materi harus dapat menjelaskan, menyebutkan 

contoh, menyimpulkan, meramalkan, dan sebagainya terhadap objek 

yang dipelajari. 

c. Aplikasi (Application) 

Aplikasi dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan 

materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi real 

(sebenarnya). Aplikasi disini dapat diartikan sebagai aplikasi atau 

penggunaan hukum-hukum, rumus metode prinsip dan sebagainya 

dalam konteks atau situasi yang lain. 

d. Analisis (Analysis) 

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau 

suatu objek kedalam komponen-komponen, tetapi masih didalam satu 

struktur organisasi, dan masih ada kaitannya satu sama lain. 
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e. Sintesis ( Synthesis) 

Menunjukkan pada suatu kemampuan untuk meletakkan atau 

menyambungkan bagian-bagian didalam suatu bentuk keseluruhan 

yang baru, dengan kata lain sintesis adalah kemampuan untuk 

menyusun suatu formulasi baru dari formulasi-formulasi yang ada. 

f. Evaluasi ( Evaluation) 

Berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau 

penilaian terhadap suatu materi atau objek. Penilaian-penilaian itu 

didasarkan pada suatu kriteria yang ditentukan sendiri. 

Notoatmodjo (2007), berpendapat bahwa ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi pengetahuan seseorang, 
19

yaitu : 

a. Pendidikan 

Pendidikan adalah suatu usaha untuk mengembangkan 

kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah dan 

berlangsung seumur hidup. Peningkatan pengetahuan tidak mutlak 

diperoleh di pendidikan formal, akan tetapi juga dapat diperoleh pada 

pendidikan non formal. Pengetahuan seseorang tentang sesuatu obyek 

juga mengandung dua aspek yaitu aspek positif dan negatif. Kedua 

aspek inilah yang akhirnya akan menentukan sikap seseorang 

terhadap obyek tertentu. Semakin banyak aspek positif dari obyek 

yang diketahui, akan menumbuhkan sikap makin positif terhadap 

obyek tersebut. 
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b. Media massa/ informasi 

Informasi yang diperoleh baik dari pendidikan formal maupun 

non formal dapat memberikan pengaruh jangka pendek (immediate 

impact) sehingga menghasilkan perubahan atau peningkatan 

pengetahuan. Sebagai sarana komunikasi, berbagai bentuk media 

massa seperti televisi, radio, surat kabar, majalah, penyuluhan dan 

lain-lain mempunyai pengaruh besar terhadap pembentukan opini dan 

kepercayan orang. Adanya informasi baru mengenai sesuatu hal 

memberikan landasan kognitif baru bagi terbentuknya pengetahuan 

terhadap hal tersebut. 

c. Sosial budaya dan ekonomi 

Kebiasaan dan tradisi yang dilakukan orang-orang tanpa melalui 

penalaran apakah yang dilakukan baik atau buruk. Dengan demikian 

seseorang akan bertambah pengetahuannya walaupun tidak 

melakukan. Status ekonomi seseorang juga akan menentukan 

tersedianya suatu fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan tertentu, 

sehingga status sosial ekonomi ini akan mempengaruhi pengetahuan 

seseorang. 

d. Lingkungan 

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar individu, 

baik lingkungan fisik, biologis, maupun sosial. Lingkungan 

berpengaruh terhadap proses masuknya pengetahuan ke dalam 

individu yang berada dalam lingkungan tersebut. Hal ini terjadi 
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karena adanya interaksi timbal balik ataupun tidak yang akan 

direspon sebagai pengetahuan oleh setiap individu. 

e. Pengalaman 

Pengetahuan dapat diperoleh dari pengalaman baik dari 

pengalaman pribadi maupun dari pengalaman orang lain. Pengalaman 

ini merupakan suatu cara untuk memperoleh kebenaran suatu 

pengetahuan. 

f. Usia 

Usia mempengaruhi terhadap daya tangkap dan pola pikir 

seseorang. Semakin bertambah usia akan semakin berkembang pula 

daya tangkap dan pola pikirnya, sehingga pengetahuan yang 

diperolehnya semakin membaik. 

Pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan wawancara atau 

angket (kuesioner) yang menanyakan tentang materi yang ingin diukur 

dari subjek penelitian atau responden. Kedalaman pengetahuan yang ingin 

diketahui atau diukur dapat disesuaikan dengan tingkatan-tingkatan di 

atas.
18 

Budiman dan Riyanto, membuat kategori tingkat pengetahuan 

seseorang menjadi  dua tingkatan yang didasarkan pada nilai persentase 

yaitu sebagai berikut.
18 

a. Tingkat pengetahuan kategori Baik jika nilanya ≥ 50%. 

b. Tingkat pengetahuan kategori Kurang Baik jika nilainya < 50%. 
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3. Hubungan Pengetahuan dengan Pelaksanaan Pemeriksaan IVA 

Hubungan pengetahuan dengan pelaksanaan pemeriksaan IVA dapat 

dilihat dari penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian Dewi, N. Suryani, N. 

Murdani, P. dengan judul “Hubungan Tingkat Pengetahuan dan Sikap 

Wanita Usia Subur (WUS) dengan Pemeriksaan Inspeksi Visual Asam 

Asetat (IVA) Di Puskesmas Buleleng I” pada penelitian ini  dapat 

disimpulkan bahwa ada hubungan yang bermakna antara tingkat 

pengetahuan dengan pemeriksaan IVA dengan hasil p = 0,007. Jumlah 

sampel dari penelitain Dewi, dkk., sebanyak 40 sampel wanita di Wilayah 

Kerja Puskesmas Buleleng I. 
22 

Selaras dengan penelitian yang dilakukan Yuliwati. Dengan judul  

“Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Perilaku WUS dalam Deteksi 

Dini Kanker Leher Rahim Metode IVA di Wilayah Puskesmas Prembun 

Kabupaten Kebumen tahun 2012.” Hasil yang didapatkan pada penelitian 

ini terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan dengan perilaku 

WUS dalam pemeriksaan IVA dengan nilai p=0,000.
21 

Namun, penelitian yang dilakukan oleh Trisilia. (2009) tidak selaras 

dengan Yuliwati dan Dewi, N. Suryani, N. Murdani, P. Penelitian yang 

dilakukan Riesa dengan judul “Analisis Keikutsertaan Wanita dalam 

Pemeriksaan Inspeksi Visual dengan Asam Asetat (IVA) sebagai Metode 

Skrining Alternatif Kanker Serviks di Puskesmas Alun-Alun Kabupaten 

Gresik tahun 2009 ” dengan kesimpulan hasil penelitian menunjukkan 

hubungan tingkat pengetahuan dengan pemeriksaan Inspeksi Visual 

dengan Asam Asetat (IVA) tidak berhubungan dengan nilai p=0,598 .
22 
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4. Peran  Petugas Kesehatan 

a. Defenisi 

Peran adalah seperangkat perilaku yang diharapkan secara sosial 

yang berhubungan dengan fungsi individu pada berbagai kelompok 

sosial. Menurut Keliat (1994) peran adalah sikap dan perilaku nilai 

serta tujuan yang diharapkan dari seseorang berdasarkan posisinya di 

masyarakat.
23 

Peranan dapat membimbing orang dalam berperilaku, 

karena fungsi peran sendiri adalah:
24 

1) Memberikan arah pada proses sosialisasi 

2) Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai – nilai, norma – norma, dan 

pengetahuan 

3) Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat 

4) Menghidupkan sistem pengendali dan kontrol, sehingga dapat 

melestarikan kehidupan masyarakat 

Berdasarkan pelaksanaannya peran dibedakan menjadi:
24 

1) Peranan bawaan (ascribed roles) yaitu peranan yang diperoleh 

secara otomatis, bukan karena suatu usaha tertentu 

2) Peranan pilihan (achives roles) yaitu peranan yang diperoleh atas 

dasar keputusan sendiri 

Berdasarkan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang 

Tenaga Kesehatan, tenaga kesehatan adalah  setiap orang yang 

mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki 

pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang 
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kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk 

melakukan upaya kesehatan.
25 

Jadi, peran tenaga kesehatan adalah sikap dan perilaku yang 

diharapkan masyarakat dari tenaga kesehatan berdasarkan posisinya 

sebagai pemeberi layanan kesehatan pada masyarakat. 

Tenaga kesehatan memiliki peranan penting untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat agar 

masyarakat mampu untuk meningkatkan kesadaran,  kemauan, dan 

kemampuan hidup sehat sehingga akan terwujud derajat kesehatan 

yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber 

daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi serta sebagai 

salah satu unsur kesejahteraan umum.
26 

b. Jenis petugas kesehatan 

Tenaga di bidang kesehatan terdiri atas tenaga kesehatan dan 

asisten tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan dikelompokkan ke dalam 

tiga belas jenis, yang terdiri atas: tenaga medis, tenaga psikologi 

klinis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, 

tenaga kesehatan masyarat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, 

tenaga keterapian fisik, tenaga keteknisian medis, tenaga teknik 

biomedika, tenaga kesehatan tradisional, dan tenaga kesehatan 

lainnya.
28 

Jenis tenaga kesehatan beragam, ada dokter, perawat, bidan, 

maupun tenaga kesehatan lainnya. Semua jenis tenaga kesehatan, baik 

formal maupun non-formal memiliki kontribusi yang signifikan 
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sesuai dengan bidangnya. Semakin banyak atau beragam tenaga 

kesehatan yang tersedia, maka semakin positif dampaknya terhadap 

masyarakat.
26 

c. Peran Petugas Kesehatan 

Peranan petugas kesehatan di masyarakat diantaranya adalah:
27 

1) Pelaksana Pelayanan Keperawatan (Provider of nursing) 

Peranan utama dari perawat kesehatan masyarakat adalah 

sebagai pelaksana asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, 

kelompok dan masyarakat baik yang sehat maupun yang sakit 

atau yang mempunyai masalah kesehatan, seperti di sekolah, di 

rumah, puskesmas dan lainnya. 

2) Sebagai Pendidik Kesehatan (Health Monitor) 

Melaksanakan monitoring terhadap perubahan yang terjadi 

pada individu, keluarga dan masyarakat baik di rumah, di 

masyarakat dan di puskesmas secara terorganisir dalam rangka 

menanamkan perilaku sehat sehingga terjadi perubahan perilaku 

seperti yang diharapkan dalam rangka mencapai tingkat 

kesehatan yang optimal. 

3) Sebagai Pengamat Kesehatan (Health Monitor) 

Melaksanakan monitoring terhadap perubahan yang terjadi 

pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat yang 

menyangkut masalah kesehatan atau kebidanan yang timbul serta 

berdampak terhadap status kesehatan melalui kunjungan rumah, 

observasi dan pengumpulan data. 
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4) Koordinator Pelayanan Kesehatan (Coordinator of Service) 

Mengkoordinir seluruh kegiatan upaya pelayanan kesehatan 

masyarakat dan puskesmas dalam mencapai tujuan kesehatan 

melalui kerjasama dengan tim kesehatan lainnya, sehingga 

tercipta keterpaduan dalam sistem pelayanan. 

5) Sebagai pembaharuan (Inovator) 

Bidan dapat berperan sebagai pembaharu terhadap individu, 

keluarga, kelompok dan masyarakat terutama dalam merubah 

perilaku dan pola hidup yang erat kaitannya dengan peningkatan 

dan pemeliharaan kesehatan. 

6) Pengorganisir Pelayanan Kesehatan (Organisator) 

Bidan di masyarakat dapat berperan serta dalam memberikan 

motivasi dalam rangka meningkatkan keikutsertaan individu, 

keluarga, kelompok dan masyarakat dalam setiap upaya 

pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh masyarakat. 

7) Sebagai Panutan (Role Model) 

Bidan harus dapat memberikan contoh yang baik dalam 

bidang kesehatan kepada masyarakat. 

8) Sebagai Tempat Bertanya  (Fasilitator) 

Petugas kesehatan dapat dijadikan tempat bertanya oleh 

individu, keluarga, dan masyarakat untuk memecahakan berbagai 

permasalahan dalam bidang kesehatan. 

9) Sebagai pengelola (Manager) 
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Diharapkan petugas kesehatan dapat mengelola berbagai 

kegiatan pelayanan kesehatan puskesmas dan masyarakat sesuai 

dengan beban tugas dan tanggung jawab yang diembankan 

kepadanya. 

d. Peran petugas kesehatan tentang pelaksanaan Pemeriksaan IVA 

Peran petugas kesehatan yang bertanggung jawab terhadap 

pelaksanaan pemeriksaan IVA di puskesmas, menurut Depkes RI 

(2015) memiliki peran
11

 : 

1) Melaksanakan deteksi dini kanker leher rahim dengan metode 

pemeriksaan IVA 

Pelaksanaan Pemeriksaan IVA dilakukan oleh petugas 

kesehatan yang sudah mendapatkan pelatihan untuk melaksanakan 

Pemeriksaan IVA. 

2) Melakukan advokasi 

Petugas kesehatan berperan untuk melakukan pendekatan 

kepada tokoh masyarakat, organisasi masyarakat dan orang yang 

dianggap mempunyai pengaruh bagi masyarakat untuk 

melaksanakan Pemeriksaan IVA. 

3) Melakukan sosialisasi 

Petugas melakukan penyuluhan ke masyarakat terutama wanita 

PUS agar lebih mengetahui tentang pelaksanaan Pemeriksaan IVA. 

4) Melakukan promosi 

Petugas kesehatan melakukan promosi tentang Pemeriksaan 

IVA untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku kesehatan 

masyarakat untuk dapat melaksanakan Pemeriksaan IVA. Promosi 
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dapat dilakukan dengan membuat spanduk, poster yang berisi ajakan 

untuk melaksanakan Pemeriksaan IVA 

5) Melakukan edukasi 

Petugas kesehatan memberikan konseling kepada masyarakat 

tentang pentingnya Pemeriksaan IVA agar masyarakat dapat 

memahami tentang Pemeriksaan IVA 

6) Melakukan pencatatan dan pelaporan 

Petugas kesehatan mencatat wanita PUS yang sudah 

melaksanakan deteksi dini kanker serviks dengan metode 

Pemeriksaan IVA dan melakukan pelaporan jumlah wanita PUS 

yang sudah melaksakan Pemeriksaan IVA. 

Pelaksanaan kegiatan petugas kesehatan dilakukan dengan 

beberapa tahap yaitu
11

: 

1) Promosi dan edukasi kepada masyarakat melalui berbagai media. 

Masyarakat diharapkan mengetahui, memahami serta 

berperan serta dalam gerakan nasional ini, sehinga perlu materi 

yang memuat tentang pentingnya pemeriksaan deteksi dini pada 

perempuan melalui berbagai media baik cetak maupun elektronik. 

Materi meliputi, ajakan untuk berperilaku hidup bersih dan sehat 

serta CERDIK, faktor risiko apa saja yang perlu dihindari oleh 

seseorang untuk mencegahkanker, siapa saja yang perlu diperiksa 

deteksi dini, pemeriksaan apa saja yang akan dilakukan terhadap 

para perempuan. Kegiatan promosi dan edukasi melibatkan tokoh 

agama, tokoh masyarakat dengan menggunakan media massa 

cetak dan elektronik nasional maupun lokal daerah. Media yang 
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digunakan diharapkan untuk memperluas cakupan informasi 

kepada masyarakat luas. Spanduk, pesan singkat melalui 

perangkat telepon genggam, surat kabar, radio, televisi dan 

jejaring sosial merupakan contoh media yang dapat digunakan 

pada promosi dan edukasi kepada masyarakat. 

2) Sosialisasi 

Sosialisasi diperlukan untuk memberikan pemahaman tentang 

pemeriksaan deteksi dini kanker leher rahim dan kanker payudara 

kepada masyarakat agar mereka mendapatkan informasi yang 

lengkap dan mengerti manfaat dari pemeriksaan tersebut. 

Sosialisasi dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan, kader 

kesehatan, dan tim penggerak PKK. Sosialisasi dilakukan 

sebelum pemeriksaan deteksi dini, dan dilakukan di tempat yang 

memadai untuk menyampaikan dengan jelas seperti pemeriksaan 

deteksi dini, kegiatan posyandu, kegiatan posbindu, forum arisan, 

forum pengajian dsb. 

3) Konseling 

Konseling diberikan agar klien mau melakukan pemeriksaan 

deteksi dini kanker leher rahim dan payudara. Konseling tentang 

deteksi dini kanker leher rahim dan kanker payudara, diberikan 

oleh kader kesehatan atau tenaga kesehatan. 

e. Cara Ukur 

Pengukuran peran tenaga kesehatan dilakukan dengan 

menggunakan kuisioner yang berpedoman pada konsep peran petugas 
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kesehatan. Alternative jawaban kusioner menggunakan skala 

Guttman, yaitu dengan menggunakan 2 pilihan jawaban yang terdri 

dari “ya” dan “tidak”. Untuk jawaban ya akan diberi skor 1 dan untuk 

jawaban tidak akan diberi skor 0. Selanjutnya pengelompokan peran 

petugas kesehatan berdasarkan jawaban responden. Jika jawaban 

benar < 50 %, petugas kesehatan dikatan tidak berperan. Jika jawaban 

benar ≥ 50 %,  petugas kesehatan dikatan berperan.
29 

5. Hubungan Peran Petugas Kesehatan dengan Pelaksanaan 

Pemeriksaan IVA 

Penelitian yang dilakukan oleh Trisilia (2009) dengan judul “Analisis 

Keikutsertaan Wanita dalam Pemeriksaan Inspeksi Visual dengan Asam 

Asetat (IVA) sebagai Metode Skrining Alternatif Kanker Serviks di 

Puskesmas Alun-Alun Kabupaten Gresik tahun 2009” dengan kesimpulan 

hasil penelitian menunjukkan hubungan peran petugas kesehatan dengan 

pemeriksaan Inspeksi Visual dengan Asam Asetat (IVA) berhubungan 

dengan nilai p=0,008 .
22 
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Faktor predisposisi 

 Pengetahuan 

o Sikap 

o Status Ekonomi 

Faktor pendorong 

 Peran   petugas 

kesehatan  

o Sikap petugas 

kesehatan 

Faktor pemungkin 

o  Sarana & 

Prasarana 

o Jarak  

o Waktu tempuh 

Perilaku kesehatan 

B. Kerangka Teori 

Green (1980) dalam Notoatmodjo. Menyatakan bahwa perilaku manusia 

dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dapat dilihat pada skema dibawah ini
17

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Notoatmodjo (2010), Ilmu Perilaku Kesehatan 

Keterangan : 

 Diteliti  

o Tidak Teliti 

Gambar 2.3 Faktor- faktor yang Mempengaruhi perilaku 

Kesehatan 
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Tingkat Pengetahuan 

Pelaksanaan Pemeriksaan 

IVA 

Peranan Petugas Kesehatan 

Variabel independen Variabel dependen 

C. Kerangka Konsep 

Menurut Notoatmodjo, kerangka konsep penelitian pada hakikatnya adalah 

suatu uraian dan visualisasi konsep-konsep serta variabel-variabel yang akan 

diukur atau diteliti. Bertujuan untuk memperoleh gambaran secara jelas ke arah 

mana penelitian itu berjalan atau data apa yang dikumpulkan.
17 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gambar 2.4 

Hubungan Tingkat Pengetahuan Wanita PUS Dan Peran Petugas Kesehatan 

Dengan Pelaksanaan Pemeriksaan IVA Di Wilayah Kerja Puskesmas 

Lima Kaum I Kabupaten Tanah Datar 

Tahun 2016 
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D. Defenisi Operasional 

Tabel 2.2 Defenisi Operasional 

Hubungan Tingkat Pengetahuan Wanita PUS Dan Peran Petugas Kesehatan 

Dengan Pelaksanaan Pemeriksaan IVA Di Wilayah Kerja Puskesmas 

Lima Kaum I Kabupaten Tanah Datar 

Tahun 2016 
N

o Variabel Defenisi Operasional 
Alat 

ukur 

Cara 

ukur 
Hasil ukur Skala 

1. Tingkat 

Pengeta-

huan 

Segala sesuatu yang 

diketahui wanita 

pasangan usia subur 

tentang Pemeriksaan IVA 

mengenai Pengertian, 

tujuan, manfaat, 

keuntungan, jadwal 

Pemeriksaan IVA, 

persiapan pasien, dan 

penatalaksanaan 

Pemeriksaan IVA 

Kuisio-

ner 

Angket 0 = Kurang Baik 

jika skornya < 

50% 

 

1 = Baik jika 

skornya ≥ 50% 

Ordi-

nal  

2. Peran 

Petugas 

Keseha-

tan 

Sikap dan perilaku yang 

diharapkan masyarakat 

dari tenaga kesehatan 

berdasarkan posisinya 

sebagai pemeberi layanan 

kesehatan pada 

masyarakat dalam 

memberikan informasi 

dan dukungan kepada 

wanita PUS untuk 

melaksanakan 

Pemeriksaan IVA 

berdasarkan persepsi 

wanita PUS 

Kuisio-

ner 

Angket 0 = Tidak 

berperan, jika 

skornya < 50% 

 

1 = Berperan, jika 

skornya ≥ 50% 

Ordi-

nal  

3

. 

Pelak-

sanaan 

Pemerik-

saan IVA 

Pelaksanaan deteksi dini 

kanker serviks dengan 

metode Pemeriksaan IVA 

pada wanita PUS usia 20-

50 tahun dan tidak 

melaksanakan pap smear 

dalam kurun waktu satu 

tahun terakhir. 

Studi 

doku-

mentasi 

Kartu 

hasil 

Peme-

riksaan 

IVA 

0 = Tidak, jika 

tidak 

melaksanakan 

Pemeriksaan IVA 

dalam kurun 

waktu satu tahun 

terakhir 

 

1 = Ya, jika telah 

melaksanakan 

Pemeriksaan IVA 

dalam kurun 

waktu 1 tahun 

terakhir 

Ordi-

nal 
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E. Hipotesa 

Ha.1 Ada hubungan tingkat pengetahuan wanita PUS dengan pelaksanaan  

Pemeriksaan IVA (Inspeksi Visual Asam Asetat) di Wilayah Kerja 

Puskesmas Lima Kaum I Kabupaten Tanah Datar  Tahun 2016 

Ha.2 Ada hubungan peran petugas kesehatan dengan pelaksanaan 

Pemeriksaan IVA (Inspeksi Visual Asam Asetat) di Wilayah Kerja 

Puskesmas Lima Kaum I Kabupaten Tanah Datar tahun 2016 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif analitik. Penelitian ini menggunakan 

desain cross sectional, yaitu untuk mempelajari dinamika korelasi antara faktor- 

faktor risiko dengan efek, dengan cara pendekatan, observasi atau pengumpulan 

data sekaligus pada waktu yang sama. Variabel independen  penelitian ini adalah 

tingkat pengetahuan dan peran petugas kesehatan, sedangkan variabel dependen 

ialah pelaksanaan Pemeriksaan IVA. 

B. Tempat dan waktu penelitian 

Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Lima Kaum I Kabupaten 

Tanah Datar. Penelitian dilaksanakan pada 30 Agustus 2016 – 31 Maret 2017. 

Pengumpulan data dilakukan pada 5 Desember- 28 Desember 2016. 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh wanita pasangan usia subur 

(PUS) yang ada di wilayah kerja Puskesmas Lima Kaum I pada tahun 

2016 yang berjumlah 3.911 orang. 

2. Sampel 

Konsep sampel dalam penelitian adalah bagian kecil dari anggota 

populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili 

populasinya secara representatif. Dalam penelitian kuantitatif, sampel 

yang diambil dari populasi yang benar-benar representatif, agar yang akan 
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dipelajari dari sampel tersebut kesimpulannya dapat diberlakukan untuk 

populasi.
30 

Sampel dalam penelitian ini yaitu wanita pasangan usia subur usia 20-

50 tahun dan belum menopause yang diambil dengan menggunakan 

rumus
31

 : 

  
  

  
 
 
              

             
  

 
 
                      

 

Keterangan :  

N  : Besar populasi 

n  : Besar sampel 

Z1-α/2   : 1,96 

Z  = Nilai kurva standar 

(α-1 ) = Tingkat kepercayaan tertentu (CI : 95% , α = 0,05) 

/2  = Dalam uji hipotesis dua arah 

d   = deviasi  

P  = Proporsi kasus (0,5) 

Jadi perhitungan jumlah sampel pada penelitian ini adalah : 
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Hasil dari rumus tersebut, maka didapatkan jumlah sampel minimal 

dari penelitian ini adalah 93,762 atau dibulatkan menjadi 94 orang subjek. 

Jadi, 94 orang wanita PUS akan menjadi responden kuisioner. 

Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel dengan 

metode Purposive sampling, yaitu didasarkan pada suatu pertimbangan 

tertentu yang dibuat oleh peneliti.
32 

 Wilayah kerja Puskesmas Lima Kaum 

I terdiri dari 2 kenagarian yaitu Nagari Baringin dengan 13 jorong dan 

Nagari Lima Kaum dengan 8 jorong. 

Berdasarkan pertimbangan peneliti, 3 jorong diambil sebagai tempat 

penelitian karena wanita PUS yang sudah melaksanakan Pemeriksaan IVA 

dominan berasal dari 3 jorong tersebut yaitu, dengan jumlah sampel 

perjorong sebanyak: 

Jorong Bukit Gombak :  

454 : 1170 × 94  = 36,2 

  = 36 

Jorong Baringin : 

531 : 1170 × 94  = 42,7 

  = 43 

Jorong Piliang : 

185 : 1170 × 94  = 14,8 

  = 15 

Jadi, banyak sampel yang diambil dalam penelitian ini di Jorong Bukit 

Gombak sebanyak 36 orang wanita PUS, Jorong Baringin sebanyak 43 

orang wanita PUS, dan Jorong Piliang sebanyak 15 orang. 
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Adapun kriteria inklusi dari penelitian ini adalah: 

a. Bersedia menjadi responden 

b. Mampu berkomunikasi dengan baik 

c. Wanita yang sudah menikah usia 20-50 tahun  

Kriteria eksklusi dari penelitian ini adalah : 

a. Wanita yang sudah melaksanakan Pap smear dalam kurun waktu satu 

tahun terakhir. 

b. Wanita yang sudah Histerektomi 

c. Wanita janda / tidak aktif berhubungan seksual  

Sampel yang ditemukan saat penelitian, semua sampel termasuk ke dalam 

kriteria inklusi penelitian. Sehingga, penelitian ini tidak perlu menggunakan 

sampel drop out. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Jenis data 

a. Data primer 

Data primer pada penelitian ini didapatkan dengan menggunakan 

kuisioner. Kuisioner berisi daftar pertanyaan yang diisi oleh 

responden  langsung untuk mendapatkan informasi tingkat 

pengetahuan WUS dan peran serta petugas kesehatan atau responden 

tentang pelaksaanaan pemeriksaan IVA. Saat pengisian kuisioner oleh 

responden, peneliti mendampingi responden untuk menjelaskan cara 

pengisian kuisioner dan responden dapat menjawab pertanyaan secara 

jujur. 
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b. Data sekunder 

Data sekunder yang didapatkan dalam penelitian ini yaitu dari 

data yang dimiliki Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar tahun 

2015, dan data puskesmas Lima Kaum I mengenai pelaksanaan 

Pemeriksaan IVA tahun 2016. 

E. Alat/ Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini 

adalah kuisioner. Kuisioner dibagikan kepada responden yaitu wanita PUS di 

wilayah kerja Puskesmas Lima Kaum I. 

F. Prosedur Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini data yang digunakan adalah data primer tentang tingkat 

pengetahuan wanita PUS, peran petugas kesehatan dan pelaksanaan pemeriksaan 

IVA. Data primer diperoleh secara langsung oleh peneliti dengan meminta 

responden mengisi kuisioner yang diberikan kepada responden yang sudah 

ditetapkan sebagai sampel penelitian. 

Data primer dikumpulkan untuk menyaring informasi dari tingkat 

pengetahuan wanita PUS, peran petugas kesehatan dengan pelaksanaan 

pemeriksaan IVA sesuai tujuan penelitian. 

Pada saat pengumpulan data, peneliti membagikan kuisioner kepada wanita 

PUS yang terpilih di 3 jorong berbeda dengan door-to-door. Wanita PUS yang 

terpilih diberi penejelasan mengenai tujuan penelitian, kerahasiaan informasi yang 

diberikan, dan petunjuk pengisisan kuisioner. Kemudian wanita PUS yang terpilih 

menjadi responden dipersilakan menandatangani informed consent dan di 

persilakan mengisi kuisioner dengan jujur. Wanita PUS diberikan kesempatan 
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untuk bertanya jika ada hal yang masih kurang dipahami dalam pengisian 

kuisioner. 

Cara pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah : 

a. Meminta surat persetujuan izin penelitian pada KESBANGPOL Tanah 

Datar 

b. Menyerahkan surat izin penelitian pada Puskesmas Lima Kaum I serta 

menyerahkan kepada beberapa tembusan surat. 

c. Menyampaikan tujuan diadakan penelitian kepada responden wanita 

PUS  

d. Meminta wanita PUS yang menajdi responden untuk menandatangani 

surat persetujuan ( informed consent ) 

e. Meminta responden yang setuju dan telah menandatangani surat 

persetujuan untuk mengisi kuisioner dengan baik dan benar sesuai 

petunjuk. 

f. Memeriksa kelengkapan data dan pengisian kuisioner setelah 

pengambilan data 

g. Pengolahan data setelah data terkumpul untuk selanjutnya peneliti 

melakukan analisis data. 

Adapun peneliti melakukan pengambilan data pada : 

1) 5 Desember 2016 : 10 responden di Jorong Baringin 

2) 6 Desember 2016 : 8 responden di Jorong Baringin 

3) 7 Desember 2016 : 8 responden di Jorong Baringin 

4) 8 Desember 2016 : 6 responden di Jorong Baringin 

5) 9 Desember 2016 : 4 responden di Jorong Baringin 
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6) 10 Desember 2016 : 4 responden di Jorong Baringin 

7) 11 Desember 2016 : 3 responden di Jorong Baringin 

8) 16 Desember 2016 : 5 responden di Jorong Piliang 

9) 17 Desember 2016 : 5 responden di Jorong Piliang 

10) 18 Desember 2016 : 5 responden di Jorong Piliang 

11) 24 Desember 2016 : 10 responden di Jorong Bukit Gombak 

12) 25 Desember 2016 : 8 responden di Jorong Bukit Gombak 

13) 26 Desember 2016 : 8 responden di Jorong Bukit Gombak 

14) 27 Desember 2016 : 6 responden di Jorong Bukit Gombak 

15) 28 Desember 2016 :  4  responden di Jorong Bukit Gombak 

 

G. Teknik Pengolahan Data 

1. Pemeriksaan Data (Editing) 

Pemeriksaan data dilakukan setelah semua data dikumpulkan di 

tempat penelitian. Pada data kuisioner yang belum lengkap seperti peneliti 

temukan pada data kuisioner, satu orang responden tidak mengisi data diri 

responden dan satu orang responden tidak mengisi kusioner tentang peran 

petugas kesehatan dengan lengkap sehingga peneliti meminta responden 

untuk melengkapinya kembali. 

2. Pengkodean (Coding) 

Memberikan kode kepada kuisioner yang telah terkumpul untuk 

mempermudah pengolahan data.  Adapun pengkodean pada setiap 

kusioner sebagai berikut : 

1) Tingkat pengetahuan wanita PUS 
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1 : jika jawaban benar 

2 : jika jawaban salah 

2) Peran petugas kesehatan 

1 : jika jawaban ya 

0 : jika jawaban tidak 

3) Pelaksanaan pemeriksaan IVA 

1 : jika ya 

2 : jika tidak 

3. Memasukkan data (Data Entry) 

Setelah pemberian kode disetiap variabel tingkat pengetahuan, peran 

petugas kesehatan dan pelaksanaan pemeriksaan IVA, maka data dimasukkan 

kedalam master table dan diolah secara komputerisasi. 

4. Mentabulasi Data ( Tabulating) 

Setelah data diolah kemudian data ditabulasikan dan disajikan dalam 

bentuk tabel distribusi frekuensi dari masing-masing variabel tingkat 

pengetahuan, peran petugas kesehatan serta pelaksanaan pemeriksaan 

IVA. 

5. Pengecekan Data (Cleaning) 

Data yang telah dimasukkan, telah dicek kembali untuk melihat 

kemungkinann adanya kesalahan-kesalahan kode, ketidaklengkapan, dan 

sebagainya. Setelah dilakukan pembetulan, disajikan dalam bentuk tabel. 

H. Validitas Dan Realibilitas 

Uji validitas dan realibitas instrument penelitian telah dilakukan di wilayah 

kerja Puskesmas Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar dengan jumlah 20 
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responden wanita PUS usia 20-50 tahun. Responden yang telah diambil untuk uji 

validitas terdiri dari berbagai karakteristik terutama karakteristik pendidikan 

sehingga memungkinkan variasi jawaban pada pengujian lembar instrument 

penelitian. Responden yang telah diambil untuk pengujian validitas dan 

realibilitas kuesioner tidak diambil lagi menjadi responden dalam penelitian.  

1. Validitas 

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui tingkat kevaliditas instrumen 

kuesioner yang digunakan dalam mengumpulkan data. Uji validitas ini dilakukan 

untuk mengetahui apakah item-item yang tersaji dalam kuesioner benar-benar 

mampu mengungkapkan dengan pasti apa yang akan diteliti. Pengujian 

menggunakan uji tingkat signifikan 0,05, untuk menafsirkan hasil uji validitas, 

kriteria yang digunakan adalah :
33 

a. Jika nilai r hitung lebih besar (>) dari nilai rtabel, maka instrument atau item-

item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total, dinyatakan 

valid dan dapat dipergunakan. 

b. Jika nilai r hitung lebih kecil (<) dari nilai r tabel, maka instrument atau item-

item pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total, 

dinyatakan tidak valid dan tidak dapat dipergunakan. Nilai tabel r dapat 

dilihat pada =5%. 

Setelah melakukan pengolahan data dengan menggunakan sistem 

komputerisasi, maka diperoleh hasil uji validitas sebagai berikut : 

1) Variabel Pengetahuan 

Dari hasil pengolahan data pada variabel Pengetahuan, maka diperoleh 

hasil uji kevaliditasan sebagai berikut : 
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Variabel 
No. 

Butir 

r-hitung r-tabel 5% 

Status 
N = 20 

Df= N-2 = 

18 

Pengetahuan 1 0,549 0,444 Valid 

 
2 0,516 0,444 Valid 

 
3 0,560 0,444 Valid 

 
4 0,504 0,444 Valid 

 
5 0,687 0,444 Valid 

 
6 0,526 0,444 Valid 

 
7 0,595 0,444 Valid 

 
8 0,521 0,444 Valid 

 
9 0,442 0,444 Valid 

 
10 0,725 0,444 Valid 

 11 0,492 0,444 Valid 

 12 0,474 0,444 Valid 

 13 0,568 0,444 Valid 

 14 0,577 0,444 Valid 

 15 0,617 0,444 Valid 

 16 0,670 0,444 Valid 

 

Dari tabel diatas terlihat bahwa seluruh butir pertanyaan dari variabel 

Pengetahuan memiliki r – hitung lebih besar dari nilai kritis (r-tabel 

Product Moment, pada tarif signifikan 5% (0,05), dan df = 18 ) yang 

menunjukan angka sebesar 0,444, sesuai dengan kriteria pengujian 

mengenai valid atau tidaknya. Sebelum 16 pertanyaan kuisioner valid, 

sebelumnya terdapat 3 pertanyaan yang belum valid, yaitu soal nomor 9 

tentang manfaat pemeriksaan IVA dan soal nomor 15 dan 16 tentang hasil 

pemeriksaan IVA. Setelah dilakukan koreksi narasi terhadap pertanyaan 

tersebut dan telah dilakukan uji validitas ulang, semua pertanyaan 

kuisioner dinyatakan valid. 
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2. Realibiliti 

Reliabilitas adalah tingkat keandalan kuesioner. Setelah instrumen-instrumen 

pada variable Tingkat Pengetahuan dan Peran Tenaga Kesehatan dan dinyatakan 

valid, maka selanjutnya dilakukan uji realiabilitas (keandalan) pada masing-

masing variabel. Dari pengujian reliabilitas variabel-variabel tersebut, diperoleh 

hasil yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 

Variabel 

N = 20 
Rule 

of Thumb 

Keputu

san Jumlah Item 

Pertanyaan/Pernyataan 

Cronbanch’

s Alpha 

Pengetahu

an 
16 0.875 0.6 Reliabel 

Berdasarkan tabel diatas terlihat seluruh instrumen pada setiap variabel 

penelitian berdasarkan analisis realibilitas menunjukan bahwa nilai Cronbanch’s 

Alpha untuk semua variabel adalah > 0,6 untuk semua variabel. Dari hasil tersebut 

bisa dinyatakan bahwa instrument penelitian realiabel atau handal. Dari hasil 

tersebut penelitian ini akan menghasilkan data yang sama walaupun digunakan 

beberapa kali untuk mengukur objek yang sama. 

I. Analisis Data 

1. Analisis Univariat 

Pada penlitian ini analisis univariat bertujuan untuk mengetahui 

distribusi frekuensi tingkat pengetahuan wanita PUS, peran petugas 

kesehatan dan pelaksanaan Pemeriksaan IVA dengan menggunakan 

program komputerisasi. 

2. Analisis Bivariat 

Penelitian ini menggunakan uji stastistik Chi Square dengan derajat 

kerpercayaan 95%, uji statistik untuk menganalisis variabel kategorik 

dengan variabel kategorik. Hasil kemaknaan perhitungan statistik 
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digunakan batas kemaknaan α = 0,5 sehingga bila nilai p value ≤ nilai α 

maka keputusan uji statistik Ho ditolak atau ada hubungan yang bermakna 

antara variabel independen dengan variabel dependen. Bila p value > nilai 

α maka keputusan uji statistik Ho diterima atau tidak ada hubungan yang 

bermakna antara variabel independen dengan variabel dependen. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Profil Situasi Wilayah Penelitian 

1. Geografi 

Lokasi penelitian ini dilakukan di Wilayah Kerja Puskesmas Lima 

Kaum I. Puskesmas Lima Kaum I terdapat di Kecamatan Lima Kaum, 

Kabupaten Tanah Datar. Terdapat dua puskesmas di Kecamatan Lima 

Kaum yaitu Puskesmas Lima Kaum I dan UPT Puskesmas Lima Kaum II. 

Wilayah kerja Puskesmas Lima Kaum I terdiri dari 2 Nagari yaitu Nagari 

Lima Kaum dan Nagari Baringin. Luas wilayah Nagari Baringin 12,35 

km
2
 dan Nagari Lima Kaum 23 km

2
. Penelitian dilakukan di tiga jorong 

yaitu jorong Baringin, Jorong Piliang dan Jorong Bukit Gombak. Batas-

batas Wilayah Kerja Puskesmas Lima Kaum I  adalah : 

a. Sebelah utara dengan Kecamatan Sungai Tarab 

b. Sebelah selatan dengan Kecamatan Rambatan 

c. Sebelah barat dengan UPT Puskesmas Lima Kaum II 

d. Sebelah timur dengan Kecamatan Tanjung Emas 

2. Demografi 

Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Datar tahun 2016, dapat 

digambarkan situasi demografi Kecamatan Lima Kaum adalah 36.626 

jiwa. Penduduk laki-laki berjumlah 17.827 jiwa dan penduduk perempuan 

berjumlah 18.799 jiwa. Jumlah penduduk Nagari Lima Kaum 13.595 jiwa 

dan Nagari Baringin 14.340 jiwa. 
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B. Hasil Penelitian 

       Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada tanggal 5 Desember 2016 sampai 

tanggal 28 Desember 2016 terhadap 94 orang wanita PUS di Wilayah Kerja 

Puskesmas Lima Kaum I Kabupaten Tanah Datar didapatkan hasil penelitian yang 

disajikan dalam bentuk analisis univariat dan bivariat. Analisis univariat 

digunakan untuk melihat gambaran tingkat pengetahuan wanita PUS, gambaran 

peran petugas kesehatan, serta gambaran pelaksanaan pemeriksaan IVA di 

Wilayah Kerja Puskesmas Lima Kaum I. Analisis bivariat digunakan untuk 

melihat hubungan tingkat pengetahuan wanita PUS dengan pelaksanaan 

pemeriksaan IVA, dan melihat hubungan peran petugas dengan pelaksanaan 

pemeriksaan IVA di Wilayah Kerja Puskesmas Lima Kaum I Kabupaten Tanah 

Datar. 

1. Analisis Univariat 

a. Tingkat Pengetahuan 

Tabel 4.1 

Distribusi Frekuensi Tingkat Pengetahuan Wanita PUS di Wilayah 

Kerja Puskesmas Lima Kaum I Kabupaten Tanah Datar 

 Tahun 2016 

  

Tingkat Pengetahuan f % 

Kurang Baik 10 10,6 

Baik 84 89,4 

Jumlah 94 100 

 

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan bahwa, sebagian kecil wanita PUS  atau 

sebanyak 10 orang responden (10,6%) yang memiliki tingkat pengetahuan kurang 

baik.  
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b. Peran Petugas Kesehatan 

Tabel 4.2 

Distribusi Frekuensi Peran Petugas Kesehatan di Wilayah Kerja 

Puskesmas Lima Kaum I Kabupaten Tanah Datar  

Tahun 2016 

 

Peran      f % 

Tidak Berperan 87 92,6 

Berperan 7 7,4 

Jumlah 94 100 

 

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa, sebagian besar responden, yaitu 

87 (92,6%) mengatakan petugas kesehatan tidak berperan.  

c. Pelaksanaan pemeriksaan IVA  

Tabel 4.3 

Distribusi Frekuensi Pelakanaan Pemeriksaan IVA  di Wilayah Kerja 

Puskesmas Lima Kaum I Kabupaten Tanah Datar  

Tahun 2016 

Pelaksanaan  f % 

Tidak 68 72,3 

Ya 26 27,7 

Jumlah  94 100 

 

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan bahwa, lebih dari setengah responden, 

yaitu 68 orang responden (72,3%) tidak melaksanakan pemeriksaan IVA. 
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2. Analisis Bivariat 

Tabel 4.4 

Hubungan Tingkat Pengetahuan Wanita PUS dengan Pelaksanaan 

Pemeriksaan IVA di Wilayah Kerja Puskesmas Lima Kaum I  

Kabupaten Tanah Datar  

Tahun 2016 

Tingkat 

Pengetahuan 

 

Pelaksanaan IVA test 
Jumlah 

P 

 Tidak  
Ya 

f % f % f % 

Kurang Baik 8 80 2 20 10 100 

0,721 Baik 60 71,4 24 28,6 84 100 

Jumlah 68 72,3 26 27,7 94 100 

 

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan bahwa, dari 10 responden yang memiliki 

tingkat pengetahuan kurang baik, 8 responden (80%) tidak melakukan 

pemeriksaan IVA. Dari 84 responden yang memiliki tingkat pengetahuan baik, 

lebih dari setengah (71,4%) responden tidak  melaksanakan pemeriksaan IVA. 

Hasil uji statistik diperoleh nilai P = 0,721 (P>0,05), maka dapat disimpulkan 

bahwa tidak terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan wanita PUS  dengan 

pelaksanaan pemeriksaan IVA. 

Tabel 4.5 

Hubungan Peran Petugas Kesehatan dengan Pelaksaanan Pemeriksaan IVA 

di Wilayah Kerja Puskesmas Lima Kaum I Kabupaten Tanah Datar  

Tahun 2016 

Peran 

 

Pelaksanaan IVA Test 

Jumlah 
P Tidak 

terlaksana 
Terlaksana  

f % f % f % 

Tidak Berperan 63 72,4 24 27,6 87 100 

1,000 Berperan  5 71,4 2 28,6 7 100 

Jumlah 68 72,3 26 27,7 94 100 

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa, dari 87 responden yang 

mengatakan petugas kesehatan tidak berperan, sebanyak 63 responden (72,4 %) 
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tidak melakukan pemeriksaan IVA. Dari 7 responden menyatakan petugas 

kesehatan berperan, sebanyak 5 reponden (71,4%) tidak melaksanakan 

pemeriksaan IVA. Hasil uji statistik diperoleh nilai P = 1,000 (P>0,05), maka 

dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan antara peran petugas kesehatan 

dengan pelaksanaan pemeriksaan IVA. 

C. Pembahasan 

1. Analisa Univariat 

a. Tingkat pengetahuan wanita PUS 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki 

pengetahuan yang baik tentang kanker serviks dan pemeriksaan IVA. Dari 94 

responden, 84 responden (89,4%) dikategorikan memiliki pengetahuan yang 

baik. 10 responden (10,6%) dikategorikan memiliki tingkat pengetahuan 

kurang baik. Terbukti berdasarkan kuisioner yang diberikan, terdapat satu soal 

yang banyak dijawab salah oleh responden, yaitu soal tentang tindakan yang 

akan diambil ibu jika hasil pemeriksaan IVA positif. 

Penelitian yang dilakukan oleh Trisilia (2009) dengan judul “Analisis 

Keikutsertaan Wanita dalam Pemeriksaan Inspeksi Visual dengan Asam 

Asetat (IVA) sebagai Metode Skrining Alternatif Kanker Serviks di 

Puskesmas Alun-Alun Kabupaten Gresik tahun 2009” dari 88 orang sampel, 

terdapat 61 orang sampel memiliki tingkat pengetahuan yang rendah 

(69,3%). Jumlah sampel yang diambil berbeda dengan peneliti, Trisilia 

menggunakan Case Control. Kuisioner yang digunakan oleh peneliti juga 

berbeda dengan yang digunakan oleh Trisilia. 

Dewi, Suryani, Murdani (2013) mengatakan dalam penelitiannya dari 40 

orang responden sebagian besar responden (70%) atau sebanyak 28 orang 
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memiliki tingkat pengetahuan yang rendah tentang pemeriksaan IVA. 

Penelitian ini dilakukan di Wilayah Kerja Puskesmas Buleleng I Bali. Hasil 

penelitian yang dilakukan Dewi, berbeda dengan yang didapatkan oleh peneliti, 

Dewi mendapatkan hasil responden dengan pengetahuan rendah lebih tinggi. 

Sedangkan, hasil yang didapatkan oleh peneliti berbanding terbalik, yaitu 

responden yang berpengetahuan kurang baik lebih sedikit. Kuisioner yang 

digunakan oleh Dewi berbeda dengan yang digunakan oleh peneliti. Jumlah 

sampel yang digunakan juga berbeda yaitu 40 sampel sedangkan peneliti 

mengambil 94 orang sampel.20 

Menurut Notoadmodjo, pengetahuan adalah hasil penginderaan 

manusia atau hasil tahu seseorang terhadap objek melalui indera yang 

dimilikinya (mata, hidung, telinga dan sebagainya). Sebagian besar 

pengetahuan seseorang diperoleh melalui indera pendengaran (telinga), dan 

indera penglihatan (mata).
17 

Beberapa faktor yang mempengaruhi 

pengetahuan seseorang
, 

yaitu pendidikan, media massa/ informasi, sosial 

budaya dan ekonomi, lingkungan, pengalaman, dan usia. 
19 

Berdasarkan penelitian yang didapatkan oleh peneliti, mayoritas wanita 

PUS (89,4%) memliki tingkat pengetahuan baik. Beberapa faktor dapat 

mempengaruhi tingkat pengetahuan tentang kanker serviks dan pemeriksaan 

IVA dari wanita PUS. Seperti pendidikan, media massa/informasi, sosial 

budaya dan ekonomi, lingkungan, pengalaman dan usia. Pengetahuan yang 

dimiliki oleh wanita PUS bisa didapatkan dari berbagai sumber, media massa 

dan informasi saat ini mudah diakses. Sehingga mudah bagi wanita PUS 

mendapatkan informasi tentang kanker serviks dan pemeriksaan IVA.  

Wilayah kerja Puskesmas Lima Kaum I merupakan ibukota kabupaten, 
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sehingga akses informasi bisa didapatkan dengan mudah melalui acara televisi, 

maupun internet. Sebagian responden mengatakan sering membaca materi 

tentang kanker serviks dan pemeriksaan IVA melalui artikel yang ada di media 

sosial. Hal ini mendukung bagi wanita PUS untuk mengetahui tentang kanker 

serviks dan pencegahan yang dapat dilakukan secara dini.  

b. Peran Petugas Kesehatan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, sebagian besar responden, yaitu 

87 (92,6%) mengatakan petugas kesehatan tidak berperan dan 7 respeonden 

(7,4%) mengatakan petugas kesehatan berperan.  

Penelitian yang dilakukan oleh Trisilia (2009) dengan judul “Analisis 

Keikutsertaan Wanita dalam Pemeriksaan Inspeksi Visual dengan Asam 

Asetat (IVA) sebagai Metode Skrining Alternatif Kanker Serviks di 

Puskesmas Alun-Alun Kabupaten Gresik tahun 2009” dari 88 orang sampel, 

sebagian besar sampel (78%) petugas kesehatan tidak berperan. Penelitian 

ini dilakukan di Puskesmas Alun-Alun Kabupaten Gresik dengan desain 

case control. Jumlah sampel yang digunakan tidak sebanyak sampel peneliti 

yaitu 88 sampel dengan perbandingan 1:3 (sampel kasus 22 wanita dan 

sampel kontrol 66 wanita). Hasil dari peran petugas kesehatan sejalan 

dengan yang didapakan oleh peneliti, yaitu sebagian besar petugas 

kesehatan tidak berperan. Kuisioner yang digunakan tidak sama dengan 

yang digunakan oleh peneliti.
22  

 

Peran adalah seperangkat perilaku yang diharapkan secara sosial yang 

berhubungan dengan fungsi individu pada berbagai kelompok sosial. 

Menurut Keliat (1994) peran adalah sikap dan perilaku nilai serta tujuan 

yang diharapkan dari seseorang berdasarkan posisinya di masyarakat.
23 
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Peran tenaga kesehatan adalah sikap dan perilaku yang diharapkan 

masyarakat dari tenaga kesehatan berdasarkan posisinya sebagai pemeberi 

layanan kesehatan pada masyarakat. Tenaga kesehatan memiliki peranan 

penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal 

kepada masyarakat agar masyarakat mampu untuk meningkatkan kesadaran,  

kemauan, dan kemampuan hidup sehat sehingga akan terwujud derajat 

kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan 

sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi serta 

sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum.
26

 

Peran petugas kesehatan yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan 

pemeriksaan IVA di puskesmas, menurut Depkes RI (2015) memiliki peran 

untuk melaksanakan deteksi dini kanker leher rahim dengan metode 

pemeriksaan IVA, melakukan advokasi, melakukan sosialisasi, melakukan 

promosi, melakukan edukasi, melakukan pencatatan dan pelaporan. 
11 

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan yaitu sebagian besar 

responden yaitu 87 (92,6%) mengatakan petugas kesehatan tidak berperan. 

Hal ini menunjukkan bahwa petugas kesehatan belum melakukan peranan 

sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat.  

Petugas kesehatan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas 

hidup masyarakat agar masyarakat dapat hidup sehat. Petugas kesehatan 

belum melaksanakan peran sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat 

berdasarkan persepsi wanita PUS. Dalam peran petugas sebagai penanggung 

jawab pelaksanaan pemeriksaan IVA, petugas kesehatan dapat melakukan 

penyuluhan tentang pemeriksaan IVA, konseling tentang kanker serviks 
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untuk mengajak wanita PUS melaksanakan pemeriksaan IVA, serta bekerja 

sama dengan pemerintah daerah untuk menghimbau masyarakat untuk 

melaksanakan pemeriksaan IVA.  

c. Pelaksanaan Pemeriksaan IVA 

Hasil penelitian menunjukkan lebih dari separuh responden belum 

melaksanakan pemeriksaan IVA, yaitu 68 orang responden (72,3%). Hanya 

26 responden (27,7%) yang sudah melaksanakan pemeriksaan IVA di 

Puskesmas Lima Kaum I . 

Dewi, Suryani, Murdani (2013) mengatakan dalam penelitiannya, perilaku 

pemeriksaan IVA dari 40 orang wanita usia subur yang menjadi sampel, 

sebagian besar (27 orang atau 67,5%) tidak melakukan pemeriksaan IVA, 

sedangkan 13 orang atau 32,5 % lainnya melakukan pemeriksaan IVA. 

Juanda dan Kesuma (2015) menyatakan, saat ini cakupan screening 

deteksi dini kanker serviks di Indonesia melalui Pap smear dan pemeriksaan 

IVA masih sangat rendah, yakni sekitar 5 %,padahal cakupan "screening" yang 

efektif dalam menurunkan angka kesakitan dan angka kematian karena kanker 

serviks adalah 85 %. Hasil penelitian Juanda dan Kesuma sama dengan hasil 

yang didapatkan peneliti, bahwa masih rendahnya pemeriksaan IVA yang 

dilakukan oleh wanita. 3 

IVA (Inspeksi Visual Asam Asetat) merupakan metode deteksi dini kanker 

serviks dengan mengoleskan asam asetat (cuka) kedalam leher rahim. Jika 

teknis deteksi dini Pap smear dengan mengambil cairan leher rahim, berbeda 

dengan pemeriksaan IVA, dilakukan dengan mengusap atau mengoles leher 

rahim serviks dengan asam asetat 3-5% dengan bantuan lidi woten. Bila 

terdapat lesi kanker, maka akan terjadi perubahan warna agak keputihan pada 
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leher rahim yang diperiksa. Jika tidak ada perubahan warna, maka dapat 

diungkap tidak ada infeksi pada serviks 9,10 

 Tujuan dilakukannya Pemeriksaan IVA untuk mengurangi morbiditas 

atau mortalitas dari penyakit dengan pengobatan dini terhadap kasus-kasus 

yang ditemukan. Serta untuk mengetahui kelainan kelainan yang terjadi pada 

leher rahim.Wanita yang sudah menikah dapat melakukan pemeriksaan IVA, 

namun prioritas program deteksi dini di Indonesia pada wanita usia 30-50 tahun 

yang sudah menikah dengan target 50 % wanita pasangan usia subur sampai 

tahun 2019. 

Wanita PUS di Wilayah Kerja Puskesmas Lima Kaum I yang ditemui 

peneliti sebanyak 26 responden (27,7%). Sedangkan target pelaksaanaan 

pemeriksaan IVA Puskesmas Lima Kaum I sesuai dengan target yang 

dicanangkan oleh Depkes RI adalah 50% wanita berusia 30-50 tahun yang 

sudah menikah pada tahun 2019. Mengingat saat ini telah memasuki tahun 

2017, cakupan pelaksanaan pemeriksaan IVA harus ditingkatkan agar target 

dapat tercapai. Petugas kesehatan, pemerintah, memiliki andil besar dalam 

pelaksanaan pemeriksaan IVA. Kemauan dari wanita PUS untuk 

melaksanakan pemeriksaan IVA juga sangat penting dalam peningkatan 

cakupan pelaksanaan pemeriksaan IVA.  

2. Analisa Bivariat 

a. Hubungan Tingkat Pengetahuan wanita PUS dengan Pelaksanaan 

Pemeriksaan IVA 

Hasil analisis bivariat tingkat pengetahuan wanita PUS dengan 

pelaksanaan pemeriksaan IVA di Wilayah Kerja Puskesmas Lima Kaum I 

Kabupaten Tanah Datar tahun 2016, menunjukkan bahwa 10 responden 
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yang memiliki tingkat pengetahuan kurang baik tentang kanker serviks dan 

pemeriksaan IVA, 8 responden (80%) tidak melaksanakan pemeriksaan 

IVA. Dari 84 responden yang memiliki tingkat pengetahuan baik, 60 

responden (71,4%) tidak melaksanakan pemeriksaan IVA.  Hasil uji 

menunjukkan tidak adanya hubungan tingkat pengetahuan dengan 

pelaksanaan pemeriksaan IVA p = 0,721 (p>0,05). 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Trisilia (2009), terdapat kesamaan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian yang dilakukan 

Trisilia dengan judul “Analisis Keikutsertaan Wanita dalam Pemeriksaan 

Inspeksi Visual dengan Asam Asetat (IVA) sebagai Metode Skrining 

Alternatif Kanker Serviks di Puskesmas Alun-Alun Kabupaten Gresik tahun 

2009” dengan kesimpulan hasil penelitian menunjukkan tidak ada hubungan 

tingkat pengetahuan dengan pemeriksaan Inspeksi Visual dengan Asam 

Asetat (IVA) tidak berhubungan dengan nilai p = 0,598. Menurut Trisilia, 

pengetahuan yang dimiliki oleh responden tinggi karena berbagai faktor 

salah satunya adalah tingkat pendidikan dan status pekerjaan responden 

yang dikategorikan baik.
22

 

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Dewi, Suryani, Murdani (2013). Dari 28 orang WUS yang memiliki 

pengetahuan yang rendah, 25 WUS (89,3%) tidak melaksanakan pemeriksaan 

IVA. 12 orang WUS yang memilki tingkat pengetahuan tinggi, 10 WUS 

(73,3%) sudah melaksanakan pemeriksaan IVA. Hasil uji menunjukkan adanya 

hubungan antara tingkat pengetahuan dengan pemeriksaan IVA ( p = 0,007).20 

Penelitian yang dilakukan Yuliwati (2012), juga tidak sejalan dengan hasil 

penelitian yang dilakukan peneliti. Hasil analisis hubungan antara pengetahuan 
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dengan perilaku IVA diperoleh proporsi WUS yang berperilaku IVA baik 

sebanyak 37 orang ( 66,1%) berpengetahuan baik dan sebanyak 51 ( 32,7%) 

berpengetahuan kurang. Berdasarkan hasil uji stastistik diperoleh nilai p= 0,000 

artinya ada hubungan secara signifikan antara pengetahuan dengan perilaku 

WUS dalam melakukan pemeriksaan IVA.21 

Menurut Notoadmodjo, pengetahuan adalah hasil penginderaan 

manusia atau hasil tahu seseorang terhadap objek melalui indera yang 

dimilikinya (mata, hidung, telinga dan sebagainya). Sebagian besar 

pengetahuan seseorang diperoleh melalui indera pendengaran (telinga), dan 

indera penglihatan (mata).
17 

Beberapa faktor yang mempengaruhi 

pengetahuan seseorang
, 

yaitu pendidikan, media massa/ informasi, sosial 

budaya dan ekonomi, lingkungan, pengalaman, dan usia. 
19 

Tingginya pengetahuan responden tentang IVA disebabkan mudahnya 

wanita PUS mendapatkan informasi baik secara langsung maupun melalui 

media massa. Tetapi pengetahuan wanita PUS yang tinggi tidak mempengaruhi 

perilaku untuk melaksanakan pemeriksaan IVA. Faktor lain yang 

memungkinkan wanita PUS tidak melaksanakan pemeriksaan IVA adalah takut 

untuk mengetahui hasil pemeriksaan seperti yang dijelaskan Sabrina (2015).8 

Faktor-faktor lain yang membentuk perilaku kesehatan ada pengetahuan, 

sikap serta tindakan. Meskipun tingkat pengetahuan wanita PUS sudah tinggi, 

jika sikap dan tindakan belum positif, maka perilaku kesehatan belum 

terbentuk. Hal ini terkait dengan pemeriksaan IVA, meskipun sebagian besar 

wanita PUS memiliki pengetahuan yang baik. Tetapi pelaksanaan pemeriksaan 

IVA masih belum mencapai target nasional. Perubahan sikap serta tindakan 
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dari wanita PUS dibutuhkan untuk terjadinya perilaku kesehatan dalam upaya 

pencegahan kanker leher rahim secara dini.  

b. Hubungan Peran Petugas Kesehatan dengan Pelaksanaan 

Pemeriksaan IVA  

Hasil analisis bivariat peran petugas kesehatan dengan pelaksanaan 

pemeriksaan IVA di Wilayah Kerja Puskesmas Lima Kaum I Kabupaten 

Tanah Datar tahun 2016, menunjukkan bahwa, dari 87 responden yang 

mengatakan tidak mendapatkan edukasi, sosialisasi, promosi dan advokasi 

dari petugas kesehatan, sebanyak 63 responden (72,4 %) tidak 

melaksanakan pemeriksaan IVA. Dari 7 responden menyatakan petugas 

kesehatan berperan, sebanyak 5 reponden (71,4%) tidak melaksanakan 

pemeriksaan IVA. Hasil uji statistik diperoleh nilai P = 1,000 (P>0,05), 

maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan antara peran 

petugas kesehatan dengan pelaksanaan pemeriksaan IVA. 

Penelitian yang dilakukan oleh Trisilia (2009) dengan judul “Analisis 

Keikutsertaan Wanita dalam Pemeriksaan Inspeksi Visual dengan Asam 

Asetat (IVA) sebagai Metode Skrining Alternatif Kanker Serviks di 

Puskesmas Alun-Alun Kabupaten Gresik tahun 2009” dengan kesimpulan 

hasil penelitian menunjukkan hubungan peran petugas kesehatan dengan 

pemeriksaan Inspeksi Visual dengan Asam Asetat (IVA) berhubungan 

dengan nilai p=0,008. Hasil penelitian Trisilia tidak sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Menurut Trisilia terdapatnya 

hubungan bermakna antara peran petugas kesehatan dengan pelaksanaan 
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pemeriksaan IVA karena petugas kesehatan yang kurang aktif dalam 

mengajak responden untuk melaksanakan IVA.  

Tenaga kesehatan memiliki peranan penting untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat agar 

masyarakat mampu untuk meningkatkan kesadaran,  kemauan, dan 

kemampuan hidup sehat sehingga akan terwujud derajat kesehatan yang 

setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya 

manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi serta sebagai salah satu 

unsur kesejahteraan umum.
26 

Peran petugas kesehatan yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan 

pemeriksaan IVA di puskesmas, menurut Depkes RI (2015) memiliki 

peranuntuk melaksanakan deteksi dini kanker leher rahim dengan metode 

pemeriksaan IVA, melakukan advokasi, melakukan sosialisasi, melakukan 

promosi, melakukan edukasi, melakukan pencatatan dan pelaporan. 
11

 

Hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat hubungan peran petugas 

kesehatan dengan pelaksanaan pemeriksaan IVA. Berdasarkan pengamatan 

peneliti, program pemeriksaan IVA di Puskesmas Lima Kaum I dimulai 

sejak bulan November 2015. Dari November 2015 hingga April 2016, 

petugas kesehatan di puskesmas Lima kaum I mengatakan aktif dalam 

memberikan penyuluhan kepada warga, baik di puskesmas maupun di 

posyandu tiap jorong. Penyuluhan di puskesmas dan setiap jorong dilakukan 

hanya 1 kali semenjak pemeriksan dilakukan di Puskesmas Lima Kaum I 

tahun 2015. Media yang digunakan yaitu memberikan promosi dengan 
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leaflet dan memasang spanduk di puskesmas dan 8 posyandu yang ada di 

Wilayah Kerja Puskesmas Lima Kaum I.  

Namun, karena kesibukan petugas kesehatan dengan program unggulan 

yang lain, petugas kesehatan tidak lagi memberikan promosi dan 

penyuluhan kepada masyarakat. Hanya wanita PUS yang datang ke 

puskesmas dan mempunyai keluhan keputihan, gatal-gatal di area kemaluan 

dan wanita yang mengeluh sakit perut bagian bawah saja yang mendapatkan 

edukasi dan konseling dari penanggung jawab program IVA.  Program 

puskesmas tidak hanya program pelaksanaan IVA, juga terdapat program 

lain yang juga menjadi prioritas bagi petugas kesehatan.  

Petugas kesehatan memiliki peran penting dalam pelaksanaan 

pemeriksaan IVA. Dari jawaban kuisioner yang diisi oleh responden, 

responden banyak menjawab dengan benar mengenai promosi yang telah 

dilakukan oleh petugas kesehatan. Dan paling sedikit menjawab mengenai 

adanya kunjungan rumah yang dilakukan petugas kesehatan. 

Perilaku kesehatan dapat terbentuk jika faktor-faktor pembentuk 

perilaku sudah baik. Peran petugas kesehatan merupakan salah satu faktor 

pendorong dalam terbentuknya perilaku kesehatan. Petugas kesehatan 

memberikan promosi edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk 

meningkatkan pengetahuan dari masyarakat. Namun jika masyarakat sendiri 

belum memiliki kesadaran, kemauan dan keinginan untuk hidup sehat. 

Maka perilaku kesehatan itu belum terbentuk. Hal ini merupakan 

kekurangan dari penelitian ini yang hanya meneliti 2 variabel yang 

merupakan faktor dari terbentuknya perilaku kesehatan.  
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Petugas kesehatan dapat melakukan penyuluhan tentang pentingnya 

pemeriksaan IVA kepada masyarakat terutama wanita PUS, seperti 

mengajak wanita PUS untuk melakukan pemeriksaan IVA. Memberikan 

konseling secara langsung bagi wanita PUS untuk melaksanakan 

pemeriksaan IVA di puskesmas. Melakukan promosi kesehatan 

menggunakan media seperti spanduk yang mudah dilihat oleh masyarakat, 

leaflet dan brosur yang dibagikan secara merata kepada masyarakat. Hal ini 

dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terutama wanita PUS untuk 

melakukan pemeriksaan IVA. 

Bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menghimbau wanita 

PUS untuk melaksanakan pemeriksaan IVA juga menjadi cara yang baik 

untuk meningkatkan cakupan pelaksanaan pemeriksaan IVA. Pemerintah 

daerah, tokoh masyarakat yang disegani dapat menyadarkan masyarakat 

pentingnya suatu pencegahan terhadap penyakit yang mematikan dengan 

melakukan deteksi dini kanker leher rahim. Peran petugas kesehatan dalam 

upaya pencegahan kanker serviks secara dini dengan metode pemeriksaan 

IVA sangat diperlukan. Agar terjadi perilaku kesehatan yang baik dari 

masyarakat. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan Penelitian 

1. Sebagian kecil wanita PUS yang memiliki tingkat pengetahuan kurang 

baik di wilayah kerja Puskesmas Lima Kaum I tahun 2016. 

2. Sebagian besar responden mengatakan petugas kesehatan tidak berperan 

di wilayah kerja Puskesmas Lima Kaum I tahun 2016. 

3. Sebagian besar responden tidak melaksanakan pemeriksaan IVA di 

wilayah kerja Puskesmas Lima Kaum I tahun 2016. 

4. Tidak terdapat hubungan tingkat pengetahuan wanita PUS  dengan 

pelaksanaan pemeriksaan IVA di wilayah kerja Puskesmas Lima Kaum I 

tahun 2016. 

5. Tidak terdapat hubungan peran petugas kesehatan dengan pelaksanaan 

pemeriksaan IVA di wilayah kerja Puskesmas Lima Kaum I tahun 2016. 

B. Saran Rekomendasi 

1. Bagi Instansi Terkait 

Diharapkan bagi bidan, dokter, serta petugas kesehatan yang bertugas di 

Puskesmas Lima Kaum I dapat lebih meningkatkan program-program yang 

berkaitan dengan kanker serviks dan pelaksanaan pemeriksaan IVA agar 

cakupan pelaksanaan pemeriksaan IVA di Puskesmas Lima Kaum I semakin 

meningkat, seperti program penyuluhan, menyebarkan leaflet, memasang 

poster dan lain sebagainya. 

2. Bagi Instansi Pendidikan 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar, pedoman, serta 

perbandingan untuk penelitian selanjutnya dalam bidang kesehatan 



71 

reproduksi terutama dalam pencegahan deteksi dini kanker serviks dengan 

metode IVA. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Kepada peneliti selanjutnya diharapkan agar dapat meneliti variabel- 

variabel lainnya yang berpengaruh terhadap pelaksanaan pemeriksaan IVA. 

 



DAFTAR PUSTAKA 

 

1. WHO. World Health Organization – Cancer Country Profiles 2014. 

[Diakses 12 Agustus 2016 ] Tersedia dari URL : 

http://www.who.int/cancer/country-profiles/en/idn-en.pdf 

 

2. GLOBOCAN. Global Cancer Facts & Figures 2012. Edisi ke-3. [Diakses 

12 Agustus 2016  ] tersedia dari URL : 

http://www.cancer.org/acs/groups/content/@research/documents/document/a

csps-044738.pdfa 

 

3. Juanda D , Kesuma H. Pemeriksaan Metode IVA (Inspeksi Visual Asam 

Asetat) untuk Pencegahan Kanker Serviks. Jurnal Kesehatan dan 

Kedokteran Volume 2, No 2 169-174. [ sumber online ] April 2015 [diakses 

13 Agustus 2016]  

Tersedia dari URL : 

http://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jkk/article/download/2549-5659-1-

PB.pdf 

 

4. Wahidin M. Deteksi Dini Kanker Leher Rahim dan Kanker Payudara di 

Indonesi (2007-2014). Buletin. [sumber online] 2015 [diakses tanggal 13 

Agustus 2016] tersedia dari URL : 

http://www.depkes.go.id/download.php?file=download/pusdatin/buletin-

kanker.pdf 

 

5. Badan Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI 

2013. Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013.  

 

6. RSUP Dr. M. Djamil Padang. Buku Register Ruang Kebidanan. Padang : 

2014-2015 

 

7. Arum R, Prabandari F. Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Minat Wus 

(Wanita Usia Subur) Dalam Melakukan Pemeriksaan Iva (Inspeksi 

Visual Dengan Pulasan Asam Asetat) Di Desa Pangebatan Kecamatan 

Karanglewas Kabupaten Banyumas Tahun 2011. Jurnal Ilmiah 

Kebidanan, Vol.3 No.1 Edisi Juni 2012 [Sumber online] [ diakses tanggal 

13 agustus 2016] tersedia dari URL : 

http://download.portalgaruda.org/article.php?/25202011.pdf 

 

8. Sabrida H. Peranan Deteksi Dini Kanker untuk Menurunkan Penyakit 

Kanker “Stadium Lanjut”. Buletin. [sumber online] 2015 [diakses tanggal 

13 Agustus 2016] tersedia dari URL ; http:// 

http://www.depkes.go.id/download.php?file=download/pusdatin/buletin-

kanker.pdf 

 

http://www.who.int/cancer/country-profiles/en/idn-en.pdf
http://www.cancer.org/acs/groups/content/@research/documents/document/acsps-044738.pdfa
http://www.cancer.org/acs/groups/content/@research/documents/document/acsps-044738.pdfa
http://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jkk/article/download/2549-5659-1-PB.pdf
http://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jkk/article/download/2549-5659-1-PB.pdf
http://www.depkes.go.id/download.php?file=download/pusdatin/buletin-kanker.pdf
http://www.depkes.go.id/download.php?file=download/pusdatin/buletin-kanker.pdf
http://download.portalgaruda.org/article.php?/25202011.pdf
http://www.depkes.go.id/download.php?file=download/pusdatin/buletin-kanker.pdf
http://www.depkes.go.id/download.php?file=download/pusdatin/buletin-kanker.pdf


9. Tilong D. Bebas Dari Ancaman Kanker Serviks. Jogjakarta : Flashbooks. 

2012 

 

10. Savitri A, dkk. Kupas Tuntas Kanker Payudara, Leher Rahim & Rahim. 

Jogjakarta : Pustaka Baru Press. 2015. 

 

11. Kementerian Kesehatan RI. Panduan Program Nasional Gerakan 

Pencegahan Dan Deteksi Dini Kanker Leher Rahim Dan Kanker 

Payudara.  2015. 

.   

12. Marmi. Kesehatan Reproduksi. Jogjakarta : Pustaka Pelajar. 2013. 

 

13. Rahayu W. Mengenali, Mencegah dan Mengobati 35 Jenis Kanker. 

Jakarta : Victory Inti Cipta. 2013. 

 

14. Novel S, Nuswantara S, Safitri R. Kanker Serviks Dan Infeksi Human 

Papilloma Virus (HPV). Jakarta Selatan : Javamedia Network. 2010. 

 

15. Prawirohardjo S. Ilmu Kandungan. Edisi Ketiga. Jakarta : PT Bina Pustaka 

Sarwono Prawirohardjo. 2011. 

 

16. Sastrosudarmo W. Kanker The Silent Killer. Jakarta : Garda Media. 2009. 

 

17. Notoatmodjo S. Promosi Kesehatan Teori dan Aplikasinya. Edisi Revisi. 

Jakarta : Rineka Cipta. 2010. 

 

18. Budiman, Riyanto A. Kapita Selekta Kuesioner Pengetahuan dan Sikap 

dalam Penelitian Kesehatan. Jakarta Selatan : Penerbit Salemba Medika. 

2013.   

 

19. Notoatmodjo S. Promosi Kesehatan Teori dan Aplikasinya. Jakarta : 

Rineka Cipta. 2007. 

 

20. Dewi, N. Suryani, N. Murdani, P. Hubungan Tingkat Pengetahuan dan 

Sikap Wanita Usia Subur (WUS) dengan Pemeriksaan Inspeksi Visual 

Asam Asetat (IVA) Di Puskesmas Buleleng I. Jurnal Magister Kedokteran 

Keluarga Vol 1, No 1, ( hal 57-66). [ sumber online] 2013 [diakses 26 

Agustus 2016] tersedia dari : http://jurnal.pasca.uns.ac.id. 2013. 

 

21. Yuliwati. Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Perilaku WUS dalam 

Deteksi Dini Kanker Leher Rahim Metode IVA di Wilayah Puskesmas 

Prembun Kabupaten Kebumen tahun 2012. Skripsi : Program Studi 

http://jurnal.pasca.uns.ac.id/


Sarjana Kesehatan Masyarakat Peminatan Kebidanan Komunitas Universitas 

Indonesia. [sumber online] 2012 [diakses 28 Agustus 2016] tersedia dari 

http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20318324-S-Yuliwati.pdf 2012. 

 

22. Trisilia, Riesa. Analisis Keikutsertaan Wanita dalam Pemeriksaan 

Inspeksi Visual dengan Asam Asetat (IVA) sebagai Metode Skrining 

Alternatif Kanker Serviks di Puskesmas Alun-Alun Kabupaten Gresik 

tahun 2009 ”. Surabaya : Perpustakaan Universitas Airlangga. 2009. 

 

23. Muhith, Abdul. Pendidikan Keperawatan Jiwa. Yogyakarta : CV Andi 

Offset. 2015. 

 

24. Narwoko, J. Dwi,  Suyanto B. Sosiologi : Teks Pengantar dan Terapan 

Edisi ke-4. Jakarta : Prenada Media Group. 2011. 

 

25. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga 

Kesehatan. 2014.  

 

26. Kurniati A, Efendi F. Kajian SDM Kesehatan di Indonesia. Jakarta Selatan : 

Penerbit Salemba. 2012. 

 

27. Effendy, Nasrul. Dasar-dasar Keperawatan Kesehatan Masyarakat. Edisi 

Revisi 2. Jakarta : EGC. 2012. 

 

28. Kementerian Kesehatan RI. Profil Kesehatan Indonesia 2014. Jakarta : 

Kementerian Kesehatan RI. 2014. 

 

29. Handayani, L. Peran Petugas Kesehatan Dan Kepatuhan Ibu Hamil 

Mengkonsumsi Tablet Besi. Jurnal Kesmas, Vol.7, No.2, September 2013, 

pp. 55 ~ 112 ISSN: 1978-0575. [ sumber online] 2013 [diakses 11 April 2017] 

tersedia dari : http://portalgaruda.org/ . 2013 

30. Satori, D. Komariah,A. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : 

Alfabeta. 2009 

31. Riyanto, A. Aplikasi Metodologi Penelitian Kesehatan. Yogyakarta : Nuha 

Medika. 2011. 

 

32. Nursalam. Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu 

Keperawatan. Edisi Revisi 2. Jakarta Selatan : Salemba Medika. 2008. 

 

http://portalgaruda.org/


33. Hastono, S. Analisis Data Kesehatan. Depok : Fakultas Kesehatan 

Masyarakat Universitas Indonesia. 2011 









Lampiran D 

 

PERMOHONAN KEPADA RESPONDEN 

 

Kepada Yth: 

Calon Responden 

Di 

 Tempat 

Dengan hormat, 

  

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah Mahasiswa Program Studi 

DIV Kebidanan Poltekkes Kemenkes Padang: 

  

Nama : NURAINI SOFIANTI 

 NIM : 134310704 

 

Akan mengadakan penelitian dengan judul “Hubungan Tingkat 

Pengetahuan Wanita PUS dan Peran Serta Petugas Kesehatan dengan 

Pelaksanaan Pemeriksaan IVA di Wilayah Kerja Puskesmas Lima Kaum I  

Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 “. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan tidak akan menimbulkan kerugian bagi 

responden. Informasi yang diberikan akan dijaga dan hanya digunakan untuk 

kepentingan penelitian. Apabila ibu menyetujui, maka dengan ini saya mohon 

kesediaan untuk menandatangani lembar persetujuan dan menjawab pertanyaan – 

pertanyaan yang akan saya ajukan. Atas kesediaan ibu sebagai responden saya 

ucapkan terima kasih. 

Hormat saya, 

 

 

        

         NURAINI SOFIANTI 

 



Lampiran E 

 

FORMAT PERSETUJUAN 

(INFORMED CONSENT) 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bersedia ikut 

berpartisipasi sebagai responden penelitian yang dilakukan oleh NURAINI 

SOFIANTI NIM 134310704 (Mahasiswa Program Studi DIV Kebidanan 

Poltekkes Padang) yang berjudul “Hubungan Tingkat Pengetahuan Wanita 

PUS dan Peran Serta Petugas Kesehatan dengan Pelaksanaan Pemeriksaan 

IVA di Wilayah Kerja Puskesmas Lima Kaum I  Kabupaten Tanah Datar 

Tahun 2016 “. 

 Saya menyadari bahwa penelitian ini tidak akan berakibat negatif terhadap 

saya sehingga yang saya berikan adalah yang sebenarnya. Demikianlah 

pernyataan ini saya buat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. 

 

  Yang membuat pernyataan, 

 

 

(                               ) 

 



LAMPIRAN F 

Kisi-kisi Soal Kuisioner 

“ Hubungan Tingkat Pengetahuan Wanita PUS dan Peran Petugas 

Kesehatan dengan Pelaksanaan Pemeriksaan IVA di Wilayah Kerja 

Puskesmas Lima Kaum I Kabupaten Tanah Datar tahun 2016 “ 

 

No  Variabel  Sub Variabel Item Soal Jumlah Soal 

1 Pengetahuan  Defenisi, Faktor risiko, 

Gejala 
1,2,3,6 4 

Tujuan  
5 1 

Manfaat  
9 1 

Keuntungan  
8 1 

Jadwal IVA 
10,11,12 3 

Penatalaksanaan IVA 
15,16 2 

Informasi  
4,7,13,14 4 

2 Peran Petugas 

Kesehatan 

Penyuluhan dalam 

waktu 3 bulan terakhir 1,2 2 

Konseling dalam 3 

bulan terakhir 3,4 2 

Pelaksanaan 

Pemeriksaan IVA 5 1 

Sosialisasi Pemeriksaan 

IVA 
6,7 2 

Promosi Pemeriksaan 

IVA 
8 1 

Kunjungan Rumah 

Untuk promosi 

Pemeriksaan IVA 

9 1 

Advokasi petugas 

kesehatan 10 1 

 



LAMPIRAN G 

 LEMBAR KUISIONER 

HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN WANITA PUS DAN PERAN 

PETUGAS KESEHATAN DENGAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN 

IVA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS LIMA KAUM I  

KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2016 

 

NOMOR RESPONDEN : ................ 

TANGGAL  : ................ 

 

A. Data Responden 

Nama   : 

Umur   : 

Agama   : 

Pekerjaan   : 

Pendidikan terakhir  : 

Alamat   : 

B. Petunjuk  

1. Bacalah terlebih dahulu kuesioner penelitian ini dengan seksama. 

2. Berilah tanda (X) pada salah satu pilihan jawaban yang sesuai dengan  

pendapat anda. 

 

I. Pelaksanaan Pemeriksaan IVA 

No. Pertanyaan  Jawaban  

1. Apakah ibu sudah pernah melakukan 

Pemeriksaan IVA ? 
 

..................... 

2. Kapan ibu melaksanakan Pemeriksaan 

IVA ? 
 

.................... 

3. Dimana ibu melaksanakan Pemeriksaan 

IVA ? 
 

.................... 

 

 

II. Pengetahuan  

1. Apa yang dimaksud dengan kanker serviks atau kanker leher rahim ? 

a. Merupakan suatu penyakit ganas pada wanita (0) 

b. Penyakit kanker ganas di leher rahim (1) 

c. Keganasan yang terjadi pada rahim (0) 

 



2. Apakah ibu mengetahui hal yang dapat menyebabkan terjadinya 

penyakit kanker leher rahim ?  

a. Ekonomi yang rendah dan kebersihan kurang  (0) 

b.  Pasangan seksual yang berganti-ganti (1) 

c.  Jarang mengganti pembalut (0) 

 

3. Menurut ibu apa sajakah gejala awal dari penyakit kanker leher rahim ?  

a. Keputihan dan menimbulkan bau, bau ini karena adanya infeksi  (1) 

b.  Rasa sakit perut bagian bawah. (0) 

c.  Rasa sakit diperut dan terasa mual. (0) 

 

4. Menurut ibu berapa stadium tertinggi penyakit kanker leher rahim ?  

a. Stadium 4  (1) 

b. Stadium 3 (0) 

c. Stadium 2 (0) 

 

5. Deteksi kanker leher rahim dapat dilakukan dengan pemeriksaan apa ?  

a. Laboratorium (0) 

b. USG (0) 

c. IVA (inspeksi visual dengan asam asetat) (1) 

 

6. Menurut ibu, apa itu pemeriksaan Pemeriksaan IVA? 

a. Pemeriksaan yang dilakukan untuk mendeteksi secara dini  

kanker leher rahim  (1) 

b. Pemeriksaan yang dilakukan untuk mengobati kanker leher  

rahim (0) 

c. Pemeriksaan yang dilakukan untuk pencegahan kanker rahim 

pada wanita (0) 

 

7. Dari mana ibu mengetahui tentang pemeriksaan IVA ? 

a.  Dari tetangga (0) 

b.  Dokter / Bidan / Perawat / Petugas Medis (1) 

c.  Dari orang yang pernah melakukan Pemeriksaan IVA (0) 

 

8. Menurut ibu, apa keuntungan melakukan pemeriksaan IVA 

dibandingkan dengan deteksi dini kanker leher rahim yang lain ? 

a. Hanya dapat dilakukan dokter kandungan           (0) 

b. Sama saja dengan pemeriksaan lain            (0) 

c. Mudah, praktis, cepat dan hemat biaya           (1) 

 

9. Menurut ibu apakah manfaat dari pemeriksaan IVA ?  

a. Dapat mengetahui kelainan pra kanker leher rahim secara dini  (1) 



b. Untuk mengetahui secara dini keganasan pada wanita  (0) 

c.  Untuk mengetahui perubahan leher rahim (0) 

 

10. Kepada siapakah sebaiknya pemeriksaan IVA ditujukan ?  

a. Semua wanita yang sudah menikah  (1) 

b. Semua wanita yang sudah menikah / > 30 tahun (0) 

c. Semua wanita yang sudah menstruasi (0) 

 

11. Apakah ibu mengetahui kapan ibu bisa menjalani pemeriksaan IVA ?  

a. Kapan saja dalam siklus menstruasi, pada masa kehamilan, nifas  (1) 

b. Sebaiknya tidak dalam keadaan haid  (0) 

c. Saat dalam keadaan haid  (0) 

 

12. Berapa lama sebaiknya interval/jarak pemeriksaan IVA dilakukan ?  

a. sebulan sekali (0) 

b. 3 tahun / 5 tahun sekali  (1) 

c. 6 bulan sekali (0) 

 

13. Siapakah yang dapat melakukan pemeriksaan IVA ? 

a. Dokter/ Bidan/Perawat (1) 

b. Dokter Ahli Bedah (0) 

c. Dokter penyakit dalam (0) 

 

14. Dimana saja pemeriksaan IVA dapat dilakukan ?  

a. Rumah (0) 

b. Posyandu  (0) 

c. Puskesmas (1) 

 

15. Apabila dalam pemeriksaan IVA hasilnya negatif, apakah kita tetap 

perlu untuk melaksanakan pemeriksaan berikutnya ? 

a.  Ya  (1) 

b. Ragu-ragu  (0) 

c. Tidak (0) 

 

16. Apabila hasilnya pemeriksaan IVA positif, apakah yang sebaiknya ibu 

lakukan ? 

a. melakukan pemeriksaan selanjutnya  (0) 

b. Melakukan pengobatan (1) 

c. Membiarkan saja (0) 

 

 



 

III. Peran petugas kesehatan  

 

No  
Pertanyaan Tidak Ya Jumlah 

1 Apakah petugas kesehatan melakukan 

penyuluhan tentang bahaya kanker serviks 

di jorong ibu dalam waktu 3 (tiga) bulan 

terakhir ini ?  

   

2 Apakah petugas kesehatan melakukan 

penyuluhan tentang deteksi dini kanker 

serviks atau pemeriksaan IVA di jorong 

ibu dalam waktu 3 (tiga) bulan terakhir 

ini ? 

   

3 Apakah petugas kesehatan memberikan 

informasi dan penjelasan tentang bahaya 

kanker serviks kepada ibusecara langsung 

dalam waktu 3 (tiga) bulan terakhir ini ? 

   

4 Apakah petugas kesehatan memberi ibu 

informasi dan penjelasan tentang 

pemeriksaan IVA kepada ibu secara 

langsung ibu dalam waktu 3 (tiga) bulan 

terakhir ini ? 

   

5 Apakah petugas kesehatan mengadakan 

kegiatan Pemeriksaan IVA dalam 

kelompok besar di jorong tempat ibu 

tinggal ? 

   

6 Apakah secara pribadi petugas kesehatan 

mengajak ibu untuk melaksanakan IVA 

dalam waktu 3 (tiga) bulan terakhir ini ? 

   

7 Apakah petugas kesehatan mengadakan 

sosialisasi atau tanya jawab tentang 

pemeriksaan IVA di lingkungan ibu dalam 

3 (tiga) bulan terakhir ini ? 

   

8 Apakah petugas kesehatan 

mempromosikan pemeriksaan IVA dengan 

menggunakan poster , spanduk, leaflet atau 

iklan dalam waktu 3 (tiga) bulan terakhir ? 

   

9 Apakah petugas kesehatan melakukan 

kunjungan rumah untuk mempromosikan 

pemeriksaan IVA  test ke rumah ibu? 

   



10 Apakah ada ketua ketua jorong atau wali 

nagari yang menghimbau warga untuk 

melaksanakan Pemeriksaan IVA ? 

   

 

 



P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10

1 35 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10% 0 Tidak Berperan

2 29 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 6 60% 1 Berperan 

3 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 Tidak Berperan

4 36 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 10% 0 Tidak Berperan

5 31 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 10% 0 Tidak Berperan

6 30 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 10% 0 Tidak Berperan

7 42 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 5 50% 1 Berperan 

8 32 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 4 40% 0 Tidak Berperan

9 45 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 4 40% 0 Tidak Berperan

10 31 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 6 60% 1 Berperan 

11 46 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 10% 0 Tidak Berperan

12 30 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 5 50% 1 Berperan 

13 40 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 10% 0 Tidak Berperan

14 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 Tidak Berperan

15 47 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 4 40% 0 Tidak Berperan

16 32 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 3 30% 0 Tidak Berperan

17 38 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 10% 0 Tidak Berperan

18 45 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 10% 0 Tidak Berperan

19 35 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 4 40% 0 Tidak Berperan

20 47 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 4 40% 0 Tidak Berperan

21 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 Tidak Berperan

22 28 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 4 40% 0 Tidak Berperan

23 34 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 10% 0 Tidak Berperan

24 34 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 4 40% 0 Tidak Berperan

25 28 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 4 40% 0 Tidak Berperan

26 48 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 3 30% 0 Tidak Berperan

27 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 Tidak Berperan

28 40 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 4 40% 0 Tidak Berperan

29 43 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 10% 0 Tidak Berperan

30 42 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 20% 0 Tidak Berperan

31 38 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 10% 0 Tidak Berperan

32 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 Tidak Berperan

33 38 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 6 60% 1 Berperan 

34 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 Tidak Berperan

35 37 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 10% 0 Tidak Berperan

36 38 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 10% 0 Tidak Berperan

37 46 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 10% 0 Tidak Berperan

38 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 Tidak Berperan

39 42 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 4 40% 0 Tidak Berperan

40 28 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 3 30% 0 Tidak Berperan

41 40 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 10% 0 Tidak Berperan

42 48 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 4 40% 0 Tidak Berperan

43 32 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 4 40% 0 Tidak Berperan

44 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 Tidak Berperan

45 47 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 10% 0 Tidak Berperan

46 28 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 10% 0 Tidak Berperan

47 27 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 20% 0 Tidak Berperan

48 38 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 4 40% 0 Tidak Berperan

49 29 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 10% 0 Tidak Berperan

50 30 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 10% 0 Tidak Berperan

51 24 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 4 40% 0 Tidak Berperan

52 48 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 4 40% 0 Tidak Berperan

53 31 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 10% 0 Tidak Berperan

54 22 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 10% 0 Tidak Berperan

55 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 Tidak Berperan

56 45 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 4 40% 0 Tidak Berperan

57 49 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 4 40% 0 Tidak Berperan

58 23 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 3 30% 0 Tidak Berperan

59 35 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 5 50% 1 Berperan 

60 32 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 10% 0 Tidak Berperan

61 45 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 3 30% 0 Tidak Berperan

62 48 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 10% 0 Tidak Berperan

63 42 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 4 40% 0 Tidak Berperan

64 39 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 10% 0 Tidak Berperan

65 42 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 4 40% 0 Tidak Berperan

66 29 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 4 40% 0 Tidak Berperan

KATEGORIKode
NO 

RES
UMUR

PERAN PETUGAS KESEHATAN
SKOR %



67 38 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 10% 0 Tidak Berperan

68 24 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 10% 0 Tidak Berperan

69 38 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 4 40% 0 Tidak Berperan

70 30 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 4 40% 0 Tidak Berperan

71 31 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 10% 0 Tidak Berperan

72 27 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 10% 0 Tidak Berperan

73 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 Tidak Berperan

74 28 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 3 30% 0 Tidak Berperan

75 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 Tidak Berperan

76 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 Tidak Berperan

77 43 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 4 40% 0 Tidak Berperan

78 36 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 10% 0 Tidak Berperan

79 28 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 10% 0 Tidak Berperan

80 37 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 10% 0 Tidak Berperan

81 33 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 10% 0 Tidak Berperan

82 29 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 5 50% 1 Berperan 

83 26 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 3 30% 0 Tidak Berperan

84 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 Tidak Berperan

85 27 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 4 40% 0 Tidak Berperan

86 25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 10% 0 Tidak Berperan

87 34 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 4 40% 0 Tidak Berperan

88 35 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 4 40% 0 Tidak Berperan

89 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 Tidak Berperan

90 38 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 4 40% 0 Tidak Berperan

91 46 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 4 40% 0 Tidak Berperan

92 26 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 10% 0 Tidak Berperan

93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 Tidak Berperan

94 42 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 10% 0 Tidak Berperan

Keterangan :

1. Pengetahuan : 1, jika tingkat pengetahuan baik

0, jika tingkat pengetahuan kurang baik

2. Pelaksanaan Pemeriksaa IVA : 1, jika ya

2, jika tidak

3. Peran Petugas Kesehatan : 1, jika Berperan

0, jika tidak berperan



LAMPIRAN I 

 

A. ANALISIS UNIVARIAT 

Statistics 

  Tingkat 

Pengetahuan  

Peran Petugas 

Kesehatan 

Pelaksanaan 

Pemeriksaan IVA 

N Valid 94 94 94 

Missing 0 0 0 

 

1. Tingkat Pengetahuan 

Tingkat Pengetahuan  

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid kurang baik 10 10.6 10.6 10.6 

baik 84 89.4 89.4 100.0 

Total 94 100.0 100.0  

 

 

 

 

2. Peran Petugas Kesehatan 

Peran Petugas Kesehatan 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid tidak berperan 87 92.6 92.6 92.6 

berperan 7 7.4 7.4 100.0 

Total 94 100.0 100.0  

 

 

 



3. Pelaksanaan Pemeriksaan IVA 

Pelaksanaan Pemeriksaan IVA 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid tidak 68 72.3 72.3 72.3 

ya 26 27.7 27.7 100.0 

Total 94 100.0 100.0  

 

 

 

B. ANALISIS BIVARIAT 

 

1. Hubungan Tingkat Pengetahuan dengan Pelaksanaan Pemeriksaan IVA 

Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

Tingkat Pengetahuan  * 

Pelaksanaan Pemeriksaan IVA 
94 100.0% 0 .0% 94 100.0% 

 

 

Tingkat Pengetahuan  * Pelaksanaan Pemeriksaan IVA Crosstabulation 

   Pelaksanaan Pemeriksaan IVA 

Total    tidak ya 

Tingkat Pengetahuan  kurang baik Count 8 2 10 

% within Tingkat Pengetahuan  80.0% 20.0% 100.0% 

baik Count 60 24 84 

% within Tingkat Pengetahuan  71.4% 28.6% 100.0% 

Total Count 68 26 94 

% within Tingkat Pengetahuan  72.3% 27.7% 100.0% 



Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square .328
a
 1 .567   

Continuity Correction
b
 .040 1 .842   

Likelihood Ratio .348 1 .555   

Fisher's Exact Test    .721 .440 

Linear-by-Linear Association .325 1 .569   

N of Valid Cases
b
 94     

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,77. 

b. Computed only for a 2x2 table     

 

Risk Estimate 

 

Value 

95% Confidence Interval 

 Lower Upper 

Odds Ratio for Tingkat 

Pengetahuan  (kurang baik / 

baik) 

1.600 .317 8.086 

For cohort Pelaksanaan 

Pemeriksaan IVA = tidak 
1.120 .799 1.571 

For cohort Pelaksanaan 

Pemeriksaan IVA = ya 
.700 .194 2.530 

N of Valid Cases 94   

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Hubungan Peran Petugas Kesehatan dengan Pelaksanaan Pemeriksaan IVA 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

Peran Petugas Kesehatan * 

Pelaksanaan Pemeriksaan IVA 
94 100.0% 0 .0% 94 100.0% 

 

Peran Petugas Kesehatan * Pelaksanaan Pemeriksaan IVA Crosstabulation 

   Pelaksanaan Pemeriksaan IVA 

Total    tidak ya 

Peran Petugas 

Kesehatan 

tidak 

berperan 

Count 63 24 87 

% within Peran Petugas 

Kesehatan 
72.4% 27.6% 100.0% 

berperan Count 5 2 7 

% within Peran Petugas 

Kesehatan 
71.4% 28.6% 100.0% 

Total Count 68 26 94 

% within Peran Petugas 

Kesehatan 
72.3% 27.7% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square .003
a
 1 .955   

Continuity Correction
b
 .000 1 1.000   

Likelihood Ratio .003 1 .955   

Fisher's Exact Test    1.000 .627 

Linear-by-Linear Association .003 1 .956   

N of Valid Cases
b
 94     



a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,94. 

b. Computed only for a 2x2 table     

 

Risk Estimate 

 

Value 

95% Confidence Interval 

 Lower Upper 

Odds Ratio for Peran Petugas 

Kesehatan (tidak berperan / 

berperan) 

1.050 .191 5.782 

For cohort Pelaksanaan 

Pemeriksaan IVA = tidak 
1.014 .623 1.648 

For cohort Pelaksanaan 

Pemeriksaan IVA = ya 
.966 .285 3.270 

N of Valid Cases 94   
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