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ABSTRAK 
 

Kanker serviks merupakan kanker kedua terbanyak yang menyerang wanita 
di dunia. Kanker serviks dapat dicegah dengan melakukan deteksi dini metode IVA. 
Hingga tahun 2016, baru 4,3% wanita yang melakukan pemeriksaan IVA. Upaya 
deteksi dini metode IVA belum banyak diketahui masyarakat. Oleh karena itu, perlu 
adanya suatu upaya untuk meningkatkan pengetahuan ibu tentang pemeriksaan IVA 
melalui pemberian promosi kesehatan dengan metode dan media yang tepat, 
diantaranya media film dan leaflet. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
perbedaan efektivitas promosi kesehatan dengan media film dan leaflet terhadap 
pengetahuan ibu tentang pemeriksaan IVA  
 

Penelitian merupakan kuasi eksperimen dengan disain non randomized two 
group pretest posttest design. Populasi adalah semua ibu PUS di wilayah kerja 
Puskesmas Nanggalo dengan sampel sebanyak 30 orang, terdiri dari 15 orang pada 
kelompok intervensi dengan media film dan 15 orang pada kelompok intervensi 
dengan media leaflet. Teknik pengambilan sampel yaitu purposive sampling. 
Analisis data secara univariat untuk melihat rerata skor pengetahuan dan analisis 
bivariat dengan menggunakan uji t.  

 
Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh rerata pengetahuan sebelum dan 

setelah diberikan promosi kesehatan dengan media film sebesar 9,80 dan 18,13, 
sedangkan dengan leaflet 11,47 dan 17,60. Terdapat perbedaan yang signifikan 
pengetahuan ibu sebelum dan setelah diberikan promosi kesehatan dengan media 
film dan leaflet (p<0,05). Terdapat perbedaan efektivitas promosi kesehatan dengan 
media film dan leaflet terhadap pengetahuan ibu tentang pemeriksaan IVA (p<0,05).  
 

Media film lebih efektif daripada leaflet dalam meningkatkan pengetahuan 
ibu tentang pemeriksaan IVA. Diharapkan kepada bidan agar dapat memberikan 
promosi kesehatan dengan media film karena lebih efektif dalam meningkatkan 
pengetahuan tentang pemeriksaan IVA.  
 
Kata Kunci : Promosi Kesehatan, Film, Leaflet, IVA 
Daftar Pustaka : (2007-2016) 
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ABSTRACT 
 
 Cervical cancer is the second most common cancer that attacks women in 
the world. Cervical cancer can be prevented by early detection of IVA method. Until 
2016, only 4.3% of women getting involved by IVA test. Early detection with IVA 
method has not been widely known. Therefore, there needs an effort to improve 
women's knowledge about IVA test through health promotion with appropriate 
method and media, such as film and leaflet. This study aims to determine the 
difference of health promotion effectivity through film and leaflet towards women’s 
knowledge about IVA test. 
 

 The study was a quasy experiment with non randomized two group pretest- 
posttest design. The population were all fertile women in Nanggalo Health Center 
working area  with 30 people as samples, consisting of 15 people in the intervention 
group with film and 15 people in the intervention group with leaflet. The sampling 
technique is purposive sampling. Univariate analysis used to see the average score 
of knowledge and bivariate analysis using t test. 

 
 Based on the result, can obtained mean of knowledge before and after 
given health promotion with film are 9,80 and 18,40, while with leaflet are 11,47 and 
17,60. There was a significant difference between women’s knowledge before and 
after being given health promotion with film and leaflet (p <0,05). There is a 
difference in the effectiveness of health promotion with film and leaflet towards 
women's knowledge about IVA test (p <0.05).  
 
 Film is more effective in increasing knowledge about IVA test than leaflet. 
It is expected that health workers can provide health promotion with film that has 
been proven effective in increasing knowledge about IVA test. 
 
Keywords: Health Promotion, Film, Leaflet, IVA 
References: (2007-2016) 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Kanker serviks merupakan salah satu masalah kesehatan utama pada 

wanita di dunia. Kanker ini merupakan kanker kedua terbanyak yang 

menyerang wanita setelah kanker payudara dengan kejadian 16 per 100.000 

perempuan.1 Jumlah insiden kanker serviks mengalami peningkatan dari 

454.000 kasus pada tahun 2010 menjadi 530.000 kasus pada tahun 2012.2,3 

Setiap 1 menit muncul 1 kasus baru dan setiap 2 menit 1 orang perempuan 

meninggal karena kanker serviks.4 Pada tahun 2015, sekitar 270.000 perempuan 

meninggal karena kanker serviks dan 90% kematian terjadi di negara 

berpenghasilan rendah dan menengah.3 

  Indonesia merupakan salah satu negara berpenghasilan menengah 

dengan angka kejadian kanker serviks yang cukup tinggi. Pada tahun 2012, 

kanker serviks menempati peringkat kedua dalam urutan keganasan pada 

wanita dengan insiden 17 per 100.000 perempuan.1 Data World Heath 

Organization (WHO) menyatakan bahwa 2 dari 10.000 wanita di Indonesia 

menderita kanker serviks dan diperkirakan 26 wanita meninggal setiap 

harinya karena kanker serviks.5 Kanker serviks merupakan penyakit kanker 

dengan prevalensi tertinggi di Indonesia pada tahun 2013 yaitu sebanyak 

98.692 kasus dengan Jawa Timur sebagai penyumbang terbesar. Sedangkan 

prevalensi kanker serviks di Sumatera Barat sekitar 0,9% dengan estimasi 

jumlah absolutnya sekitar 2.285 insiden.1 
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Kanker serviks merupakan salah satu penyakit kanker yang dapat 

dicegah dengan melakukan deteksi dini. Upaya deteksi dini kanker serviks 

yang dapat dilakukan adalah skrining yang bertujuan untuk  

mengidentifikasi penyakit atau kelainan yang secara klinis belum jelas 

dengan menggunakan tes, pemeriksaan atau prosedur tertentu. Kasus kanker 

yang ditemukan pada stadium dini serta mendapat pengobatan yang cepat dan 

tepat akan memberikan kesembuhan dan harapan hidup lebih lama. Oleh 

karena itu, penting dilakukan pemeriksaan rutin secara berkala sebagai upaya 

pencegahan dan deteksi dini kanker serviks.1  

Salah satu metode deteksi dini yang paling efektif adalah pemeriksaan 

Inspeksi Visual Asam asetat atau sering disebut tes IVA. Program deteksi dini 

kanker serviks metode IVA telah dicanangkan oleh pemerintah melalui 

Kementerian Kesehatan sejak tahun 2007. Kegiatan ini dilaksanakan di 

Puskesmas dengan rujukan ke rumah sakit. Target program adalah 50% 

perempuan berusia 30-50 tahun yang dicapai dalam 5 tahun. Cakupan 

pemeriksaan IVA di Indonesia masih sangat rendah. Hingga tahun 2014 

hanya 904.099 atau 2,45% wanita yang melakukan pemeriksaan IVA.1 Pada 

tahun 2016, cakupan pemeriksaan IVA meningkat menjadi 1.623.913 orang 

(4,34 %) dari total target 37,5 juta wanita Indonesia. Namun, jumlah ini 

masih sangat jauh dari target nasional.6  

Cakupan pemeriksaan IVA di Sumatera Barat masih tergolong rendah. 

Berdasarkan estimasi, sebanyak 144.453 perempuan harus melakukan 

pemeriksaan IVA selama tahun 2016. Namun, hingga saat ini baru 24,4% yang 

melakukan pemeriksaan.7 Di Kota padang, cakupan pemeriksaan IVA 
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mengalami peningkatan dari 1,8% pada tahun 2015 menjadi 8% pada tahun 

2016.8  

 

Sumber : Dinas kesehatan Kota Padang, 2016 

Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat bahwa dari semua puskesmas 

yang berada di Kota Padang, Puskesmas Nanggalo merupakan puskesmas 

dengan cakupan pemeriksaan IVA terendah, yaitu hanya 8 orang atau 0,7% 

perempusn yang melakukan pemeriksaan IVA pada tahun 2016. Angka ini 

mengalami penurunan dari tahun 2015, yaitu sebanyak 61 perempuan telah 

melakukan pemeriksaan IVA.8 

Upaya deteksi dini kanker serviks dengan metode IVA belum banyak 

diketahui masyarakat luas sehingga kesadaran masyarakat untuk melakukan 

deteksi dini kanker serviks metode IVA juga rendah. Hasil penelitian Susanti 

(2010) di Puskesmas Halmahera Semarang menunjukkan bahwa pengetahuan 
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ibu tentang kanker serviks masih tergolong rendah dan terdapat hubungan 

yang signifikan antara pengetahuan tentang pemeriksaan IVA dengan 

keikutsertaan IVA test.9 Hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Dewi, dkk (2013) di Puskesmas Buleleng yang menjelaskan bahwa 

Wanita Usia Subur (WUS) dengan tingkat pengetahuan yang tinggi lebih 

cenderung melakukan pemeriksaan IVA daripada WUS yang pengetahuannya 

rendah. Hal ini menjelaskan bahwa pengetahuan ibu tentang kanker serviks 

mempengaruhi keinginan dan kesadaran ibu untuk melakukan deteksi dini 

kanker serviks. Dengan adanya pengetahuan yang baik tentang kanker serviks 

dan cara mendeteksinya, diharapkan wanita dapat berperan aktif dalam 

program skrining kanker serviks.10  

Oleh karena itu, perlu adanya suatu usaha untuk meningkatkan 

kesadaran wanita agar lebih aktif mengikuti program deteksi dini kanker 

serviks, yaitu dengan penyebarluasan informasi melalui promosi kesehatan.11 

Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Sari (2014) di Yogyakarta 

menjelaskan bahwa terdapat peningkatan pengetahuan ibu sebelum dan 

sesudah diberikan promosi kesehatan tentang pemeriksaan IVA.12 Promosi 

kesehatan dapat dilakukan dengan berbagai metode. Metode ceramah 

merupakan metode yang paling sering digunakan oleh tenaga kesehatan 

dalam memberikan promosi kesehatan di lapangan. Metode ini bertujuan 

untuk merubah pengetahuan individu atau kelompok dan dapat digunakan 

untuk sasaran yang berpendidikan tinggi maupun rendah.13  

Dalam melakukan promosi kesehatan, diperlukan media atau alat 

peraga agar sasaran dapat menerima pesan-pesan yang disampaikan dengan 
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jelas dan memudahkan petugas dalam menyampaikan materi kesehatan. 

Media sangat bermanfaat dalam mempermudah penerimaan informasi oleh 

sasaran karena pengetahuan yang ada pada seseorang umumnya diterima 

melalui indra. Media yang sering digunakan saat ini adalah Audio Visual Aids 

dalam bentuk film. Film memiliki bahan nyata mengenai materi yang 

disampaikan baik berupa tulisan, gambar, suara maupun video. Alat bantu 

sederhana berupa leaflet juga banyak digunakan saat ini karena berisi 

poin-poin penting materi yang disampaikan dan dapat mengingatkan kembali 

tentang hal-hal yang diajarkan.11,13 

Setiap media memiliki intensitas yang berbeda dalam membantu 

pemahaman pesan. Hasil penelitian Ismawarti (2011) di Bantul Yogyakarta 

menyatakan bahwa promosi kesehatan dengan audiovisual film dan diskusi 

interaktif efektif untuk meningkatkan pengetahuan tentang deteksi dini 

kanker serviks.14 Sedangkan penelitian Saraswati (2011) di Surakarta 

menjelaskan bahwa promosi kesehatan dapat meningkatkan pengetahuan 

tentang deteksi dini kanker serviks dan media film memberikan hasil yang 

lebih baik dibandingkan dengan leaflet.15 Hingga saat ini belum ada penelitian 

yang meneliti tentang perbedaan efektivitas media film dan leaflet terhadap 

pengetahuan tentang pemeriksaan IVA. 

Berdasarkan studi pendahuluan di Puskesmas Nanggalo, melalui  

wawancara dengan pemegang program IVA diketahui bahwa faktor yang 

menyebabkan rendahnya kunjungan pemeriksaan IVA adalah rendahnya 

pengetahuan ibu tentang kanker serviks dan pemeriksaan IVA, belum 

optimalnya promosi kesehatan dan perluasan informasi deteksi dini kanker 
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serviks metode IVA. Promosi kesehatan di Puskesmas Nanggalo banyak 

dilakukan dengan menggunakan media leaflet. Kelengkapan fasilitas dan 

sarana memungkinkan bidan untuk memberikan promosi kesehatan dengan 

media elektronik seperti film. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui 

perbedaan efektivitas media film dan leaflet dalam meningkatkan 

pengetahuan ibu tentang pemeriksaan IVA  

Berdasarkan uraian pemikiran dan latar belakang diatas, penulis 

tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Perbedaan Efektivitas Promosi 

Kesehatan dengan Media Film dan Leaflet terhadap Pengetahuan Ibu tentang 

Pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat di wilayah kerja Puskesmas 

Nanggalo Kota Padang tahun 2017”.  

 

B. Rumusan Masalah 

Masih rendahnya kesadaran perempuan untuk melakukan pemeriksaan 

IVA disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang deteksi dini kanker 

serviks metode IVA. Pengetahuan tentang pemeriksaan IVA dapat 

ditingkatkan dengan pemberian promosi kesehatan dengan menggunakan 

media yang tepat. Oleh karena itu, penulis memfokuskan rumusan masalah 

sebagai berikut “Adakah perbedaan efektivitas promosi kesehatan dengan 

media film dan leaflet terhadap pengetahuan ibu tentang pemeriksaan 

Inspeksi Visual Asam Asetat di wilayah kerja Puskesmas Nanggalo Kota 

Padang tahun 2017?” 
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C. Tujuan Penelitian 

1.  Tujuan Umum  

Mengetahui perbedaan efektivitas promosi kesehatan dengan media 

film dan leaflet terhadap pengetahuan ibu tentang pemeriksaan IVA di 

wilayah kerja Puskesmas Nanggalo Kota Padang tahun 2017. 

2.  Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui rerata pengetahuan ibu tentang pemeriksaan IVA 

sebelum dan setelah diberikan promosi kesehatan dengan media film. 

b. Untuk mengetahui rerata pengetahuan ibu tentang pemeriksaan IVA 

sebelum dan setelah diberikan promosi kesehatan dengan media 

leaflet. 

c. Untuk mengetahui perbedaan rerata pengetahuan ibu tentang 

pemeriksaan IVA sebelum dan setelah diberikan promosi kesehatan 

dengan media film. 

d. Untuk mengetahui perbedaan rerata pengetahuan ibu sebelum dan 

setelah diberikan promosi kesehatan dengan media leaflet.  

e. Untuk mengetahui perbedaan efektivitas promosi kesehatan dengan 

media film dan dengan leaflet terhadap pengetahuan ibu tentang 

pemeriksaan IVA. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu 

pengetahuan peneliti yang berkaitan dengan pemeriksaan IVA sebagai 
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upaya deteksi dini kanker serviks serta pengetahuan tentang metode dan 

media yang tepat untuk memberikan promosi kesehatan bagi masyarakat. 

2. Bagi Tempat Penelitian 

Agar bidan dapat memberikan promosi kesehatan dengan media 

yang tepat untuk meningkatkan pengetahuan ibu tentang pemeriksaan 

IVA sebagai upaya deteksi dini kanker serviks dan sebagai data atau 

informasi bagi puskesmas Nanggalo Padang. 

3. Bagi Institusi Pendidikan 

Menjadi acuan bagi institusi dalam mengembangkan penelitian 

sejenis dan penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk penelitian 

lebih lanjut sehingga bermanfaat bagi kita semua. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Agar bermanfaat untuk digunakan sebagai landasan dalam 

melakukan penelitian sejenis tentang media promosi kesehatan. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini untuk mengetahui perbedaan efektivitas promosi 

kesehatan dengan media film dan leaflet terhadap pengetahuan ibu tentang 

pemeriksaan IVA. Penelitian dilakukan di Wilayah Kerja Puskesmas 

Nanggalo Padang pada bulan Mei tahun 2017. Subjek pada penelitian ini 

adalah wanita pasangan usia subur (PUS) yang tinggal di Wilayah Kerja 

Puskesmas Nanggalo Kota Padang dengan jumlah sampel sebanyak 30 orang. 

Jenis penelitian ini adalah quasi experiment dengan dua kelompok intervensi. 

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan Purposive Sampling. Data 
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pada penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner dan 

dianalisis menggunakan analisis univariat dan bivariat dengan uji t. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA)  

1. Pengertian 

Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) merupakan cara sederhana 

untuk mendeteksi kanker leher rahim sedini mungkin.16 IVA merupakan 

pemeriksaan leher rahim (serviks) dengan cara melihat langsung (dengan 

mata telanjang) leher rahim setelah memulas leher rahim dengan larutan 

asam asetat 3-5%.17 

IVA yaitu suatu metode pemeriksaan dengan melihat secara 

langsung leher rahim yang telah diolesi asam asetat 3-5%. Daerah yang 

tidak normal akan berubah menjadi putih dengan batas yang tegas, dan 

mengindikasikan bahwa serviks mungkin memiliki lesi prakanker. Jika 

tidak ada perubahan warna, maka dapat dianggap tidak ada infeksi pada 

serviks.18 

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa IVA adalah 

suatu metode pemeriksaan sederhana untuk mendteeksi kanker leher 

rahim sedini mungkin dengan melihat secara langsung leher rahim yang 

telah diolesi asam asetat 3-5%. 

2. Tujuan  

Secara umum, tujuan dari pemeriksaan IVA adalah untuk melihat 

adanya sel yang mengalami displasia sebagai salah satu metode skrining 

kanker serviks. Pemeriksaan IVA sederhana ini diharapkan cakupan 

pemeriksaannya bisa lebih luas, penemuan dini lesi prakenker serviks 
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lebih banyak sehingga angka kejadian dan kematian dapat berkurang. 

Tujuan dari pemeriksaan IVA antara lain :19 

a. Mendapatkan kanker serviks pada stadium lebih awal 

b. Untuk mendeteksi secara dini adanya perubahan sel serviks yang 

mengarah ke kanker serviks beberapa tahun kemudian 

c. Penangan secara dini dapat dilakukan sehingga terhindar dari kanker 

serviks 

d. Pengobatan diharapkan berhasil lebih baik. 

3.  Indikasi Pemeriksaan IVA  

Semua perempuan yang telah melakukan hubungan seksual secara 

aktif, terutama yang berusia 30-50 tahun dianjurkan melakukan 

pemeriksaan IVA. Kanker serviks menempati angka tertinggi diantara 

perempuan berusia antara 40 dan 50 tahun, sehingga tes harus dilakukan 

pada usia dimana lesi prakanker lebih mungkin tedeteksi, biasanya 10 

sampai 20 tahun lebih awal.Pemeriksaan IVA dutamakan dilakukan 

pada semua wanita yang mempunyai faktor resiko, diantaranya :20 

a. Usia muda saat pertama kali melakukan hubungan seksual (<20 

tahun) 

b. Memiliki banyak pasangan seksual (perempuan atau pasangannya) 

c. Riwayat pernah mengalami Infeksi menular Seksual (IMS), seperti 

klamidia, gonorrhea, dan khususnya HIV/AIDS 

d. Ibu atau saudara perempuan yang memiliki kanker leher rahim 

e. Hasil tes Pap sebelumnya yang tak normal 

f. Merokok  
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4.  Kontraindikasi Pemeriksaan IVA 

Pemeriksaan IVA tidak direkomendasikan pada wanita pasca 

menopouse karena daerah zona transisional seringkali terletak kanalis 

servikalis dan tidak tampak dengan pemeriksaan inspekulo. WHO 

mengindikasikan perempuan usia diatas 65 tahun tidak perlu menjalani 

skrining, bila 2 kali berturut-turut hasil skrining sebelumnya negatif.21 

5.  Waktu Pemeriksaan IVA 

Pemeriksaan IVA dapat dilakukan kapan saja dalam siklus 

menstruasi, kecuali saat menstruasi, pada masa kehamilan dan saat 

asuhan nifas atau paska keguguran.20 Pemeriksaan IVA dilakukan 

minimal 5 tahun sekali, bila memungkinkan 3 tahun sekali.22 

Interval skrining yang direkomendasikan oleh WHO, yaitu :21  

a. Bila skrining hanya mungkin dilakukan 1 kali seumur hidup maka 

sebaiknya dilakukan pada perempuan antara usia 35 – 45 tahun  

b. Untuk perempuan usia 25-45 tahun, bila sumber daya memungkinkan, 

skrining hendaknya dilakukan tiap 3 tahun sekali.  

c. Untuk usia diatas 50 tahun, cukup dilakukan 5 tahun sekali.  

d. Tidak semua perempuan direkomendasikan melakukan skrining 

setahun sekali  

Di Indonesia interval pemeriksaan IVA adalah 5 tahun sekali. Jika 

hasil pemeriksaan negatif maka dilakukan ulangan 5 tahun dan jika positif 

maka dilakukan ulangan 1 tahun kemudian. 
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6.  Syarat melakukan pemeriksaan IVA 

Syarat melakukan pemeriksaan IVA, yaitu ibu tidak boleh 

melakukan hubungan seksual dalam 24 jam terakhir, tidak sedang 

menstruasi dan tidak sedang hamil.23   

7. Tempat dan Pemberi Pelayanan IVA 

Pemeriksaan IVA bisa dilakukan di tempat-tempat pelayanan 

kesehatan yang menyelenggarakan pemeriksaan IVA, antara lain rumah 

sakit, puskesmas, pskesmas pembantu, polindes, klinik dokter spesialis, 

praktek bidan, dan lainnya. Tenaga kesehatan terlatih yang bisa 

melakukan pemeriksaan IVA diantaranya adalah bidan terlatih IVA, 

dokter umum terlatih IVA dan dokter spesialis Obstetri Ginekologi.23 

8.  Keunggulan Test IVA 

Beberapa keunggulan pemeriksaan IVA Test diantaranya :20,23 

1) Aman, tidak mahal dan mudah dilakukan 

2) Efektif dalam mengidentifikasi sebagian besar lesi prakanker serviks 

3) Sensitivitas dan spesifikasitas cukup tinggi 

4) Akurasinya sama dengan tes-tes yang lain yang digunakan untuk 

penapisan kanker serviks 

5) Dapat dilakukan di semua jenjang pelayanan kesehatan (rumah sakit, 

puskesmas, puskesmas pembantu, polindes dan klinik dokter 

spesialis, dokter umum dan bidan) 

6) Suplai sebagian besar peralatan dan bahan untuk pelayanan ini 

mudah didapat dan tersedia 
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7) Dapat segera memberikan hasil sehingga dapat digunakan untuk 

membuat keputusan dan tindakan untuk pengobatan. Sebagian besar 

peralatan dan bahan untuk pelayanan mudah didapat. 

9. Tahapan Pemeriksaan IVA 

Tindakan IVA dimulai dengan penilaian klien dan persiapan, 

tindakan IVA, pencatatan dan diakhiri dengan konseling hasil 

pemeriksaan.  

a. Penilaian Awal 

Penilaian klien didahului dengan menanyakan riwayat singkat 

tentang kesehatan reproduksi dan harus ditulis di status, termasuk 

komponen berikut :20,23 

1) Paritas 

2) Usia pertama kali berhubungan seksual atau usia pertama kali 

menikah  

3) Pemakaian alat KB 

4) Jumlah pasangan seksual atau sudah berapa kali menikah 

5) Riwayat IMS (termasuk HIV) 

6) Merokok 

7) Hasil Pap Smear sebelumnya yang abnormal 

8) Ibu atau saudara kandung yang menderita kanker serviks 

9) Penggunaan steroid atau obat-obat alergi lama (kronis) 

b. Persiapan Alat dan Bahan 

1) Spekulum 

2) Lampu 
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3) Larutan asam asetat 3-5% 

4) Kapas lidi 

5) Sarung tangan 

6) Larutan klorin untuk dekontaminasi peralatan 

7) Tampon tang 

8) Kom kecil steril 

9) Kapas DTT dalam kom steril 

10) Selimut  

c. Langkah-langkah Pemeriksaan IVA 

1) Memastikan identitas, memeriksa status dan kelengkapan 

informed consent klien 

2) Klien diminta untuk menanggalkan pakaiannya dari pinggang 

hingga lutut dan menggunakan kain yang sudah disediakan 

3) Klien diposisikan dalam posisi litotomi 

4) Tutup area pinggang hingga lutut klien dengan kain 

5) Gunakan sarung tangan 

6) Bersihkan genitalia eksterna dengan air DTT 

7) Masukkan spekulum dan tampakkan serviks hingga jelas terlihat 

8) Bersihkan serviks dari cairan, darah, dan sekret dengan kapas 

lidi bersih 

9) Periksa serviks sesuai langkah-langkah berikut : 

a) Terdapat kecurigaan kanker atau tidak : Jika ya, klien 

dirujuk, IVA tidak dilanjutkan. Jika pemeriksaan adalah 

dokter ahli obstetri dan ginekologi, lakukan biopsi 



 16 

b) Jika tidak dicurigai kanker, identifikasi Sambungan Skuamo 

kolumnar (SSK). Jika SSK tidak tampak , maka lakukan 

pemeriksaan mata telanjang tanpa asam asetat, lalu beri 

kesimpulan sementara, misalnya hasil negatif namun SSK 

tidak tampak. Klien disarankan untuk melakukan 

pemeriksaan selanjutnya lebih cepat atau pap smear 

maksimal 6 bulan lagi. 

c) Jika SSK tampak, lakukan IVA dengan mengoleskan kapas 

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

seluruh permukaan serviks 

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

bercak putih ( acetowhite epithelium) atau tidak\ 

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

kembali untuk mengulangi pemeriksan IVA 

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

akan dilakukan 

10) Keluarkan spekulum 

11) 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. 

12) Jelaskan hasil pemeriksaan kepada klien, kapan harus 

melakukan pemeriksaan lagi, serta rencana tata laksana jika 

diperlukan. 



 17 

d. Konseling Setelah Tindakan IVA 

1) Jika hasil tes IVA negatif, beritahu ibu untuk datang menjalani 

tes kembali 5 tahun kemudian, dan ingatkan ibu tentang 

faktor-faktor risiko. 

2) Jika hasil tes IVA positif, jelaskan artinya dan pentingnya 

pengobatan dan tindak lanjut, dan diskusikan langkah-langkah 

selanjutnya yang dianjurkan. 

3) Jika telah siap menjalani krioterapi, beritahukan tindakan yang 

akan dilakukan lebih baik pada hari yang sama atau hari lain 

bila klien inginkan. 

4) Jika tidak perlu merujuk, isi kertas kerja dan jadwal pertemuan 

yang perlu. 

10. Interpretasi Hasil Pemeriksaan IVA 

Kategori yang dipergunakan untuk interpretasi hasil pemeriksaan 

IVA yaitu :20 

a. IVA negatif : halus, berwarna merah muda, seragam, bentuk porsio 

normal. 

b. IVA positif : bercak putih (acetowhite epithelium) sangat jelas 

terlihat dengan batas yang tegas dan meninggi, tidak mengilap yang 

terhubung, atau meluas dari squamocolumnar junction. 

c. Dicurigai kanker : gambaran berupa pertumbuhan seperti kembang 

kol mudah berdarah, dengan gambaran putih yang keras atau luka 

bernanah/ulcer. 
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B. Promosi Kesehatan 

1.  Pengertian Promosi Kesehatan 

Promosi kesehatan merupakan pengembangan dari istilah yang sudah 

dikenal selama ini, seperti : pendidikan kesehatan, penyuluhan kesehatan 

dan KIE (Komunikasi, Informasi, dan edukasi). Promosi kesehatan 

adalah suatu kegiatan atau usaha menyampaikan pesan kesehatan kepada 

masyarakat, kelompok atau individu. Dengan adanya pesan tersebut 

maka diharapkan masyarakat, kelompok atau individu dapat memperoleh 

lebih banyak pengetahuan tentang kesehatan yang akhirnya berpengaruh 

terhadap perubahan perilaku sasaran.24 

Promosi kesehatan adalah suatu proses untuk memampukan 

masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka. 

Dengan kata lain, promosi kesehatan adalah upaya yang dilakukan 

terhadap masyarakat sehingga mereka mau dan mampu untuk 

memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka sendiri.24 

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa promosi 

kesehatan merupakan pengembanagan dari istilah prndidikan kesehatan 

dan penyuluhan kesehatan yang berarti suatu kegiatan untuk 

menyampaikan pesan kesehatan kepada masyarakat dengan tujuan untuk 

meningkatkan kesehatan mereka. 

Perilaku ditentukan oleh tiga faktor utama, yaitu :13 

a.   Faktor predisposisi (Predisposing Factors), yaitu meliputi 

pengetahuan, kepercayaan, dan sikap, keyakinan, nilai dan 

sebagainya. 
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b.   Faktor pendukung (Enabling Factors), yaitu terwujud dalam 

lingkungan fisik, tersedia/tidak tersedianya fasilitas atau sarana 

kesehatan, misalnya puskesmas, obat-obatan, alatkontrasepsi, 

jamban dan sebagainya. 

c.   Faktor pendorong (Reinforcing Factors) merupakan faktor 

pendorong bagi seseorang untuk mengubah perilaku seperti 

dukungan keluarga, pelayanan kesehatan, pengambil kebijakan dan 

sebagainya. 

Promosi kesehatan mempengaruhi 3 faktor penyebab terbentuknya 

perilaku, yaitu :13 

a.  Promosi kesehatan dalam faktor-faktor predisposisi  

Promosi kesehatan bertujuan untuk mengunggah kesadaran, 

memberikan atau meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang 

pemeliharaan dan peningkatan kesehatan bagi dirinya sendiri, 

keluarganya maupun masyarakatnya. Disamping itu, dalam konteks 

promosi kesehatan juga memberikan pengertian tentang tradisi, 

kepercayaan masyarakat dan sebagainya, baik yang merugikan 

maupun yang menguntungkan kesehatan. Bentuk promosi ini 

dilakukan dengan penyuluhan kesehatan, pameran kesehatan, 

iklan-iklan layanan kesehatan, billboard, dan sebagainya.  

b.   Promosi kesehatan dalam faktor-faktor enabling (penguat)  

Bentuk promosi kesehatan ini dilakukan agar masyarakat dapat 

memberdayakan masyarakat agar mampu mengadakan sarana dan 

prasarana kesehatan dengan cara memberikan kemampuan dengan 
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cara bantuan teknik, memberikan arahan, dan cara-cara mencari dana 

untuk pengadaan sarana dan prasarana.  

c.  Promosi kesehatan dalam faktor reinforcing (pemungkin)  

Promosi kesehatan pada faktor ini bermaksud untuk mengadakan 

pelatihan bagi tokoh agama, tokoh masyarakat, dan petugas kesehatan 

sendiri dengan tujuan agar sikap dan perilaku petugas dapat menjadi 

teladan, contoh atau acuan bagi masyarakat tentang hidup sehat.  

2.  Metode Promosi Kesehatan 

Metode promosi kesehatan adalah satu kombinasi antara cara-cara 

atau metode dan alat bantu atau media yang digunakan dalam setiap 

pelaksanaan promosi kesehatan. Metode pembelajaran dalam pendidikan 

atau promosi kesehatan berbeda pada tiap sasaran. Berikut beberapa 

metode pendidikan sesuai dengan sasarannya :13 

a.  Metode Pendidikan Individual 

Metode pendidikan individual digunakan untuk membina 

perilaku baru, atau membina seseorang yang mulai tertarik kepada 

suatu perubahan perilaku atau inovasi. Agar petugas kesehatan 

mengetahui dengan tepat melakukan pendekatan ini maka perlu 

menggunakan berbagai metode, diantaranya : 

1)  Bimbingan dan penyuluhan  

Dengan cara ini kontak antara klien dengan petugas 

kesehatan lebih intensif. Setiap masalah yang dihadapi oleh 

klien dapat diteliti dan dibantu penyelesaiannya. Akhirnya klien 

tersebut dengan sukarela, berdasarkan kesadaran, dan dengan 
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penuh pengertian akan menerima perilaku tersebut (mengubah 

perilaku). 

2)  Wawancara (Interview) 

Wawancara antara petugas kesehatan dengan klien untuk 

menggali mengapa ia tidak atau bellum menrima perubahan, 

apakah ia tertarik ataut idak terhadap perubahan, untuk 

megetahui apakah perilaku yang sudah atau yang akan diadopsi 

itu mempunyai dasar pengertian dan kesadaran yang kuat. 

Apabila belum maka perlu penyuluhan yang lebih mendalam 

lagi. 

b.  Metode Pendidikan kelompok 

Dalam memilih metode pendidikan kelompok, harus disesuaikan 

besarnya kelompok sasaran serta tingkat pendidikan formal sasaran. 

Efektivitas suatu metode akan tergantung pada besarnya sasaran 

pendidikan. Metode promosi kesehatan kelompok dibedakan menjadi 

dua, yaitu : 

1)  Kelompok Besar 

Yang dmaksud kelompok besar disini adalah apabila sasaran 

penyuluhan itu lebih dari 15 orang. Metode yang digunakan pada 

kelompok besar ini, diantaranya : 

a)  Ceramah  

Ceramah adalah salah satu cara menerangkan atau 

menjelaskan suatu ide, pengertian atau pesan secara lisan 

kepada sekelompok pendengar yang disertai diskusi dan 
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tanya jawab, serta dibantu oleh beberapa alat peraga yang 

diperlukan. Metode ini baik untuk sasaran yang 

berpendidikan tinggi maupun rendah. Metode ceramah adalah 

metode yang paling banyak dilakukan oleh petugas kesehatan 

dalam memberikan penyuluhan kesehatan di lapangan. 

b)  Seminar 

Metode ini hanya cocok untuk sasaran kelompok besar 

dengan pendidikan menengah ke atas. Seminar adalah suatu 

penyajian (presentasi) dari satu ahli atau beberapa ahli 

tentang suatu topik yang dianggap penting dan biasanya 

dianggap hangat di masyarakat. 

2)  Kelompok Kecil 

Apabila peserta kegiatan kurang dari 15 orang biasanya 

disebut kelompok kecil. Metode-metode yang cocok untuk 

kelompok kecil ini antara lain : 

a) Diskusi kelompok 

Agar semua anggota kelompok dapat bebas 

berpartisipasi dalam diskusi maka formasi duduk para 

peserta diatur sedemikian rupa sehingga peserta diskusi 

berhadap-hadapan dan saling memandang. Pemimpin 

kelompok harus mengarahkan dan mengatur jalannya 

diskusi sehingga semua orang dapat kesempatan berbicara 

dan tidak menimbulkan dominasi dari salah seorang peserta. 
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b) Curah Pendapat 

Metode ini merupakan modifikasi dari metode diskusi 

kelompok. Prinsipnya sama, bedanya pada permulaannya 

pemimpin kelompok memancing dengan satu maslaah dan 

kemudian tiap peserta memberikan jawaban atau 

tanggapannya (curah pendapat). 

c) Bola salju (Snow Balling) 

Setiap orang di bagi menjadi berpasangan, setiap 

pasang ada 2 orang. Kemudian diberikan satu pertanyaan, 

beri waktu kurang lebih 5 menit kemudian setiap 2 pasang 

bergabung menjadi satu dan mendiskuskan pertanyaan 

tersebut, kemudian 2 pasang yang beranggotakan 4 orang 

tadi bergabung lagi dengan kelompok yang lain, demikian 

seterusnya sampai membentuk kelompok satu kelas dan 

timbulah diskusi.  

d) Kelompok-kelompok kecil (Buzz Group) 

Kelompok di bagi menjadi kelompok-kelompok kecil 

kemudian dilontarkan satu pertanyaan kemudian 

masing-masing Kelompok mendiskusikan masalah tersebut. 

Setelah itu, hasil dari tiap-tiap kelompok didiskusikan 

kembali dan dicari kesimpulannya. 

e) Bermain peran (Role Play) 

Beberapa anggota kelompok ditunjuk sebagai 

pemegang peran tertentu, misalnya sebagai dokter, bidan, 
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perawat, sedangkan anggota lainnya sebagai pasien atau 

masyarakat. 

f) Permainan Simulasi (Simulation Game) 

Metode ini merupakan gabungan antara role play 

dengan diskusi kelompok. Pesan-pesan kesehatan disajikan 

dalam beberapa bentuk permainan seperti permainan 

monopoli. 

c.  Metode Pendidikan Massa 

Metode pendidikan massa bertujuan untuk mengkomunikasikan 

pesan-pesan kesehatan yang ditujukan kepada masyarakat yang 

sifatnya massa atau publik. Pada umumnya, metode ini dilakukan 

secara tidak langsung, biasanya melalui media massa seperti ceramah 

umum, pidato melalui media elektronik, dan sebagainya. 

3.  Media Promosi Kesehatan 

a.   Pengertian 

  Media promosi kesehatan adalah semua sarana atau upaya untuk 

menampilkan pesan atau informasi yang ingin disampaikan oleh 

komunikator, baik melalui media cetak, elektronik dan media luar 

ruang, sehingga pengetahuan sasaran dapat meningkat yang akhirnya 

diharapkan merubah perilakunya ke arah positif terhadap 

kesehatan.24  

Media promosi kesehatan adalah alat-alat yang digunakan oleh 

petugas kesehatan dalam menyampaikan bahan, materi atau pesan 

kesehatan. Alat peraga ini berfungsi untuk membantu dan 
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memperagakan sesuatu di dalam proses promosi kesehatan. Promosi 

kesehatan dengan alat peraga sangat penting karena secara umum 

pengetahuan pada manusia diterima atau ditangkap oleh panca indera. 

Dengan kata lain, alat peraga dimaksudkan untuk mengerahkan 

indera sebanyak mungkin kepada suatu objek atau pesan, sehingga 

mempermudah pemahaman.25 

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa media 

promosi kesehatan adalah semua sarana atau alat-alat yang digunakan 

oleh petugas kesehatan dalam membantu menyampaikan pesan 

kesehatan baik dengan media cetak, elektronik, dan media luar ruang 

yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat 

sehingga terbentuk perilaku positif tehadap kesehatan. 

Media/alat peraga disusun berdasarkan prinsip bahwa 

pengetahuan yang ada pada setiap manusia diterima atau ditangkap 

melalui panca indra. Semakin banyak indra yang digunakan untuk 

menerima sesuatu, maka semakin banyak dan jelas pula 

pengertian/pengetahuan yang diperoleh. Menurut penelitian para ahli, 

indra yang paling banyak menyalurkan pengetahuan ke dalam otak 

adalah mata, yaitu kurang lebih 75% sampai 87%. Sedangkan 13% 

sampai 25% lainnya tersalur melalui indra yang lain. Dari hal ini 

dapat disimpulkan bahwa alat-alat visual lebih mempermudah cara 

penyampaian pesan dan penerimaan informasi kesehatan.13  

Seseorang atau masyarakat di dalam proses penerimaan informasi 

dapat memeperoleh pengalaman atau pengetahuan melalui berbagai 
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macam media. Tetapi masing-masing media mempunyai intensitas 

yang berbeda didalam mengatasi permasalahan seseorang. Elgar 

Dale membagi alat peraga tersebut menjadi sebelas macam, dan 

sekaligus menggambarkan tingkat intensitas tiap-tiap alat tersebut 

dalam sebuah kerucut, seperti terlihat pada gambar dibawah ini :25 

 
Sumber : Notoatmodjo, 2007 

Gambar 2.1 Kerucut Edgar Dale 

Dari kerucut tersebut dapat dilihat bahwa lapisan yang paling 

dasar adalah benda asli dan yang paling atas adalah kata-kata. Hal ini 

berarti bahwa dalam proses penerimaan pesan, benda asli 

mempunyai intensitas yang paling tinggi untuk mempersepsikan 

pesan atau informasi. Sedangkan penyampaian bahan yang hanya 

dengan kata-kata saja kurang efektif atau intensitasnya paling 

rendah.25  

b.  Manfaat Media Promosi Kesehatan 

Secara rinci, manfaat media atau alat peraga antara lain :13 

1) Menimbulkan minat sasaran pendidikan. 

2) Mencapai sasaran yang lebih banyak. 
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3) Membantu dalam mengatasi banyak hambatan dalam 

pemahaman. 

4) Menstimulasi sasaran pendidikan untuk meneruskan 

pesan-pesan yang diterima kepada orang lain. 

5) Mempermudah penerimaan informasi oleh sasaran promosi 

kesehatan. Pengetahuan yang ada pada seseorang pada 

umumnya diterima melalui indra. Menurut penelitian para ahli, 

indra yang paling banyak menyalurkan pengetahuan ke dalam 

otak adalah mata. 

6) Mendorong keinginan orang untuk mengetahui, kemudian 

mendalami, dan akhirnya mendapatkan pengertian yang lebih 

baik.  

7) Membantu menegakkan pengetahuan-pengetahuan yang telah 

diterima sehingga apa yang diterima akan lebih lama tersimpan 

di dalam ingatan. 

c.  Macam-macam Media Promosi Kesehatan 

Secara garis besar, ada tiga macam media promosi kesehatan, 

yaitu :23  

1)   Alat bantu lihat (Visual aids), yaitu digunakan untuk membantu 

menstimulasi indra penglihatan pada saat proses pendidikan. 

Terdapat dua alat bantu visual yaitu alat bantu yang 

diproyeksikan dan alat bantu yang tidak diproyeksikan. Alat 

bantu yang diproyeksikan seperti slide, OHP, dan film strip. 

Sedangkan alat bantu yg tidak diproyeksikan seperti dua 



 28 

dimensi seperti gambar, peta, dan bagan. Termasuk alat bantu 

cetak dan tulis misalnya leaflet, poster, lembar balik, dan 

booklet.  

2)    Alat bantu dengar (Audio aids) 

Alat ini digunakan untuk menstimulasi indra pendengaran 

misalnya piringan hitam, radio, tape, CD. 

3)    Alat bantu dengar dan lihat (Audio visual aids) 

Alat bantu ini digunakan untuk menstimulasi indra penglihatan 

dan pendengaran seperti televisi, film dan video. 

 Berdasarkan fungsinya sebagai penyalur pesan-pesan kesehatan, 

media promosi kesehatan dibagi menjadi 3, yaitu :11,13,31 

1)   Media cetak 

Media cetak merupakan suatu media statis yang 

mengutamakan pesan-pesan visual. Media cetak pada umumnya 

terdiri dari gambaran sejumlah kata, gambar atau foto dalam 

tata warna. Kelebihan media cetak diantaranya tahan lama, 

mencakup banyak orang, biaya tidak tinggi, tidak perlu listrik, 

dapat dibawa kemana-mana, dapat mengungkit rasa keindahan, 

dan meningkatkan gairah belajar. Sedangkan kelemahan media 

cetak, yaitu tidak dapat menstimulir efek suara dan efek gerak 

serta mudah terlipat. 

 Media cetak sebagai alat bantu menyampaikan 

pesan-pesan kesehatan sangat bervariasi, antara lain :  
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a)  Booklet merupakan media untuk menyampaikan 

pesan-pesan kesehatan dalam bentuk buku, baik berupa 

tulisan maupun gambar. Sasaran booklet adalah masyarakat 

yang dapat membaca. 

b)  Leaflet merupakan selembar kertas yang terdiri dari 

200-400 kata dengan tulisan cetak yang berisi tentang 

informasi atau pesan-pesan kesehatan. Isi informasi dapat 

berupa kalimat, gambar atau informasi. Leaflet berukuran 

20x30 cm dan biasannya disajikan dalam bentuk dilipat. 

Biasanya leaflet diberikan kepada sasaran setalah selesai 

kuliah atau ceramah agar dapat digunakan sebagai 

pengingat pesan atau dapat juga diberikan sewaktu ceramah 

untuk memperkuat pesan yang sedang disampaikan. 

c)  Flyer (selebaran) bentuk seperti leaflet tetapi tidak dilipat. 

d)  Flip chart (lembar balik) merupakan alat peraga yang 

menyerupai kalender balik bergambar.biasanya berbentuk 

buku dimana tiap lembar berisi gambar peragaan dan 

lembaran baliknya berisi kalimat sebagai pesan atau 

informasi yang berkaitan dengan gambar tersebut. Flip 

chart biasanya digunakan untuk pendidikan individu atau 

kelompok yang lebih kecil (kurang dari 5 orang). 

e)  Rubrik atau tulisan-tulisan pada surat kabar atau majalah 

yang membahas suatu masalah kesehatan atau hal-hal yang 

berkaitan dengan kesehatan. 
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f)  Poster merupakan bentuk media yang berisi pesan-pesan 

singkat atau informasi kesehatan yang biasanya menempel 

di dinding, tempat-tempat umum atau kendaraan umum dan 

dalam bentuk gambar. Tata letak kata dan warna dalam 

poster hendaknya menarik.  Biasanya isinya bersifat 

pemberitahuan atau propaganda. Jadi tujuan poster adalah 

untuk megingatkan kembali dan mengarahkan pembaca 

kearah  tindakan tertentu atau sebagai bahan diskusi 

kelompok. 

g) Foto yang mengungkapkan informasi kesehatan. 

2)  Media elektronik 

Media elektronik merupakan suatu media bergerak atau 

dinamis yang dapat dilihat dan didengar dalam menyampaikan 

pesannya melalui alat bantu elektronika. Media elektronik 

mempunyai kelebihan diantaranya sudah dikenal masyarakat, 

mengikutsertakan semua panca indera, lebih mudah dipahami, 

lebih menarik karena ada suara dan gambar bergerak, bertatap 

muka, penyajian dapat dikendalikan, jangkauan relatif lebih 

besar, dan dapat diputar berulang-ulang. Sedangkan kekurangan 

dari media ini, yaitu biaya lebih tinggi, sedikit rumit, perlu 

listrik, perlu alat canggih untuk produksinya, perlu persiapan 

matang, perlu keterampilan penyimpanan dan terampil dalam 

pengoperasian.  
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Adapun jenis-jenis media elektronik dapat digunakan 

sebagai media pendidikan kesehatan, antara lain sebagai 

berikut:13,31 

a)  Televisi, penyampaian pesan kesehatan melalui media 

televisi dapat berbentuk sandiwara, sinetron, forum diskusi, 

pidato (ceramah), TV spot, dan kuis atau cerdas cermat. 

b)  Radio, bentuk penyampaian informasi diradio berupa 

obrolan (tanya jawab), konsultasi kesehatan, sandiwara 

radio, dan radio spot. 

c)  Video, penyampaian informasi kesehatan melalui video 

d)  Slide, slide dapat juga digunakan untuk menyampaikan 

informasi kesehatan 

e)  Film, juga dikenal sebagai movie, film teater atau foto 

bergerak, merupakan serangkaian gambar diam yang ketika 

ditampilkan pada layar akan menciptakan ilusi gambar 

bergerak. Film juga dapat berbentuk gambar hidup yang 

dihasilkan dengan rekaman dari orang dan benda (termasuk 

fantasi dan figur palsu) dengan kamera atau oleh animasi. 

Sebuah film memungkinkan seseorang untuk 

mengkomunikasikan pesan dengan cepat dan efektif. Studi 

menunjukkan bahwa orang mengingat hanya 20% dari apa 

yang mereka dengar, dan hanya 30% dari apa yang mereka 

lihat, tapi 70% yang luar biasa dari apa yang mereka 
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dengar dan lihat. Dengan pemikiran ini tak heran mengapa 

film adalah suatu alat komunikasi yang kuat. 

3)  Media papan (billboard) 

Billboard bersisi tulisan atau gambar yang dipasang 

ditempat-tempat umum dapat diisi pesan-pesan atau informasi 

kesehatan. Media ini juga mencakup pesan-pesan yang ditulis 

pada lembaran seng dan ditempel dikendaraan umum (bus atau 

taksi). 

Bulletin board biasanya dipasang didinding fasilitas umum 

(puskesmas, rumah sakit, balai desa, dan kantor kecamatan). 

Pada papan ini dapat ditempelkan gambar-gambar, pamplet, atau 

media lain yang mengandung informasi penting yang secara 

berkala diganti dengan topik-topik yang lain.  

 

C. Pengetahuan 

1.  Pengertian 

Pengetahuan adalah kesan di dalam pikiran manusia sebagai hasil 

penggunaan panca inderanya. Pengetahuan sangat berbeda dengan 

kepercayaan, takhayul, dan penerangan-penerangan yang keliru. 

Pengetahuan adalah segala apa yang diketahui berdasarkan pengalaman 

yang didapatkan oleh setiap manusia.26  

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang 

melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan 

terjadi melalui panca indera manusia, yakni indera pengelihatan, 

pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan 
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manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Suatu penelitian mengatakan 

bahwa tindakan yang didasari oleh pengetahuan akan mampu bertahan 

lebih lama dibanding tidak didasari oleh pengetahuan.25  

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan 

adalah segala hal yang diketahui dan berada dalam pikiran seseorang 

yang diperoleh berdasarkan pengalaman dan penginderaan terhadap suatu 

objek. 

Sebelum seseorang mengadopsi perilaku baru, di dalam diri orang 

tersebut akan terjadi proses berurutan, yaitu :25 

1.  Kesadaran (awareness), yaitu subjek menyadari atau mengetahui 

terlebih dahulu tentang stimulus. 

2.  Ketertarikan (interest), yaitu subjek merasa tertarik terhadap 

stimulasi atau objek tersebut. 

3.  Evaluasi (evaluation), yaitu subjek mempertimbangkan baik dan 

tidaknya stimulus tersebut bagi dirinya, hal ini menunjukkan 

kemajuan sikap responden. 

4.  Percobaan (trial), yaitu subjek mulai mencoba melakukan sesuatu 

sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh stimulus. 

5.  Adopsi (adoption), yaitu dimana subjek berperilaku baru sesuai 

dengan pengetahuazzn, kesadaran, dan sikap terhadap stimulus. 

2.  Tingkatan Pengetahuan 

Pengetahuan yang tercakup dalam domain kognitif dibagi menjadi 

enam tingkatan, yaitu tahu (know), memahami (comprehension), aplikasi 

(application), analisis (analysis), sintesis (syintetis) dan evaluasi 
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(evaluation). Namun tingkat pengetahuan wanita usia subur mengenai 

pemeriksaan inspeksi visual asam asetat (IVA) yang diharapkan adalah 

tahu (know) dan memahami (comprehention).25 

a.  Tahu (Know) 

Tahu yaitu mengingat suatu materi yang telah di pelajari 

sebelumnya. Tahu merupakan tingkat pengetahuan yang paling 

rendah. Kata kerja untuk mengukur bahwa orang tahu tentang apa 

yang dipelajari antara lain menyebutkan, menguraikan, 

mendefenisikan, dan menyatakan. Wanita usia subur dapat 

menyebutkan pengertian, tujuan, keunggulan, sasaran dan interval, 

interpretasi hasil pemeriksaan, pemberi pelayanan, tempat pelayanan 

pemeriksaan IVA. 

b.  Memahami (Comprehension) 

Memahami yaitu suatu kemampuan untuk menjelaskan secara 

benar tentang objek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan 

materi tersebut secara benar. Kata kerja yang dipakai menyebutkan 

contoh, menyimpulkan atau meramalkan terhadap suatu objek. 

Wanita usia subur dapat menjelaskan mengapa harus melakukan 

pemeriksaan IVA. 

c.  Aplikasi (Aplication) 

Aplikasi yaitu kemampuan untuk menggunakan materi yang telah 

dipelajari pada situasi atau kondisi yang nyata. Aplikasi dapat 

diartikan sebagai penggunaan hukum-hukum, rumus, metode, prinsip, 

dan sebagainya dalam konteks atau situasi yang lain. Setelah wanita 
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usia subur memahami pentingnya melakukan pemeriksaan IVA 

diharapkan mau melakukan pemeriksaan IVA. 

d.  Analisis (Analysis) 

Analisis yaitu suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau 

objek ke dalam komponen-komponen, tetapi masih dalam struktur 

tersebut dan masih ada kaitannya satu sama lain. 

e.  Sintesis (Syntetis) 

Sintesis menunjukkan kepada sustu kemampuan untuk 

meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian informasi sebagai 

suatu bentuk keseluruhan yang baru. Misalnya, dapat menyusun, 

dapat merencanakan terhadap suatu teori atau rumusan-rumusan yang 

telah ada. 

f.  Evaluasi (Evaluation) 

Berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau 

penilaian terhadap materi atau objek. Penilaian-penilaian itu 

berdasarkan kriteria yang ada. 

Pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan wawancara 

atau angket yang menanyakan tentang isi materi yang ingin diukur 

dari subjek penelitian atau responden.  

3.  Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan 

Beberapa faktor yang mempengaruhi pengetahuan seseorang antara 

lain:26 

 

 



 36 

a. Tingkat pendidikan  

Pendidikan adalah bimbingan yang diberikan seseorang terhadap 

perkembangan orang lain menuju ke arah cita-cita tertentu yang 

menentukan manusia untuk berbuat untuk mencapai keselamatan dan 

kebahagiaan. Pendidikan diperlukan untuk mendapatkan informasi 

yang akhirnya dapat mempengaruhi seseorang. Pada umumnya makin 

tinggi pendidikan seseorang maka akan semakin mudah menerima 

informasi. 

b. Pekerjaan  

Lingkungan pekerjaan dapat membuat seseorang memperoleh 

pengalaman dan pengetahuan, baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Individu yang bekerja dalam bidang kesehatan akan 

cenderung memiliki pengetahuan lebih tentang bagaimana menjaga 

kesehatan. 

c. Umur  

Semakin cukup umur individu, tingkat kematangan dan kekuatan 

seseorang akan lebih matang dalam berpikir dan bekerja. Dengan 

bertambahnya umur, seseorang akan mengalami perubahan aspek 

fisik dan psikologis (mental). Pada aspek psikologis atau mental, 

taraf berpikir seseorang menjadi semakin matang dan dewasa. 

Namun bukan berarti umur yang lebih muda tidak dapat berpikir 

secara dewasa. 

 

 



 37 

d. Minat 

Minat sebagai suatu kecenderungan atau keinginan yang tinggi 

terhadap sesuatu. Minat menjadikan seseorang untuk mencoba dan 

menekuni suatu hal, sehingga diperoleh pengetahuan yang lebih 

mendalam. 

e. Pengalaman 

Pengalaman yang menyenangkan akan menimbulkan kesan 

mendalam dan membekas dalam emosi kejiwaan seseorang, 

sedangkan pengalaman yang kurang baik akan senantiasa dilupakan 

oleh seseorang. Pengalaman yang baik ini akan membentuk 

pengetahuan seseorang dan bagaimana ia bersikap dalam 

kehidupannya.   

f. Kebudayaan Lingkungan sekitar  

Lingkungan merupakan seluruh kondisi yang ada di sekitar 

manusia dan pengaruhnya yang dapat mempengaruhi perkembangan 

dan perilaku orang atau kelompok. Sistem sosial budaya yang ada 

pada masyarakat dapat mempengaruhi dari sikap dalam menerima 

informasi. Kebudayaan akan mempengaruhi pengetahuan masyarakat 

secara langsung. Apabila dalam suatu wilayah mempunyai kegiatan 

untuk menjaga kebersihan lingkungan maka sangat mungkin 

masyarakat sekitarnya mempunyai sikap untuk selalu menjaga 

kebersihan lingkungan. 
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g. Informasi  

Seseorang yang mempunyai sumber informasi yang lebih banyak 

akan mempunyai pengetahuan yang lebih luas. Informasi yang 

diperoleh baik dari pendidikan formal maupun non formal dapat 

memberikan pengaruh jangka pendek sehingga menghasilkan 

perubahan atau peningkatan pengetahuan. Kemudahan untuk 

memperoleh suatu informasi dapat mempercepat seseorang 

memperoleh pengetahuan yang baru. 

4.  Cara Memperoleh Pengetahuan 

 Cara memperoleh pengetahuan diantaranya :25 

a. Cara kuno untuk memperoleh pengetahuan 

1) Cara coba salah (Trial and Error) 

Cara ini telah dipakai orang sebelum kebudayaan, bahkan 

mungkin sebelum adanya peradaban. Cara coba salah ini 

dilakukan dengan menggunakan kemungkinan dalam 

memecahkan masalah dan apabila kemungkinan itu tidak 

berhasil maka dicoba kemungkinan yang lain sampai masalah 

tersebut dapat dipecahkan. 

2) Cara kekuasaan atau otoritas 

Sumber pengetahuan cara ini dapat berupa pemimpin-pimpinan 

masyarakat baik formal atau informal, ahli agama, pemegang 

pemerintah, dan berbagai prinsip orang lain yang menerima 

mempunyai yang dikemukakan oleh orang yang mempunyai 

otoritas, tanpa menguji terlebih dahulu atau membuktikan 
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kebenarannya baik berdasarkan fakta empiris maupun penalaran 

sendiri. 

3)  Berdasarkan pengalaman pribadi 

Pengalaman pribadipun dapat digunakan sebagai upaya 

memperoleh pengetahuan dengan cara mengulang kembali 

pengalaman yang pernah diperoleh dalam memecahkan 

permasalahan yang dihadapi masa lalu. 

b.  Cara modern dalam memperoleh pengetahuan 

Cara ini disebut metode penelitian ilmiah atau lebih popular 

disebut metodologi penelitian. Cara ini mula-mula dikembangkan oleh 

Francis Bacon (1561-1626), kemudian dikembangkan oleh Deobold 

Van Daven. Akhirnya lahir suatu cara untuk melakukan penelitian yang 

dewasa ini kita kenal dengan penelitian ilmiah. 
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D.  Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Notoatmodjo, 2012 & Mubarak, 2012 

Gambar 2.2 Kerangka Teori  

 

 

 

Promosi Kesehatan 

Media Promosi 
Kesehatan 

 
Booklet 
Leaflet 
Flyer 
Flip chart 
Rubrik 
Poster 
Foto 
Televisi 
Radio 
Video 
Slide 
Film 
Bill board 

Metode Promosi 
Kesehatan 

 
Bimbingan 
Penyuluhan 
Wawancara 
Ceramah 
Seminar 
Diskusi Kelompok 
Curah Pendapat 
Snow balling 
Buzz group 
Roleplay 
Simulation group 
Ceramah umum 
Pidato 

Pengetahuan 

Faktor-faktor yang 
mempengaruhi pengetahuan 

 
Pendidikan 
Pekerjaan 
Umur 
Minat 
Pengalaman 
Kebudayaan lingkungan sekitar 
Informasi 



 41 

E.  Kerangka Konsep 

Kerangka konsep pada penelitian ini adalah : 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Kerangka Konsep 

Perbedaan Efektivitas Promosi Kesehatan dengan Media Film dan Leaflet 
terhadap Pengetahuan Ibu tentang Pemeriksaan IVA di Wilayah 

Kerja Puskesmas Nanggalo Kota Padang Tahun 2017 
 

Konsep utama penelitian adalah untuk melihat perbedaan efektivitas promosi 

kesehatan dengan media film dan leaflet terhadap peningkatan pengetahuan ibu 

tentang pemeriksaan IVA. 
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IVA 
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F.  Definisi Operasional 

Tabel 2.1 Definisi Operasional 

No. Variabel Definisi Alat Ukur Cara Ukur Hasil Ukur Skala 

1. Pengetahuan Hal-hal yang 
diketahui ibu 
tentang deteksi dini 
kanker serviks 
dengan tes IVA, 
meliputi : 
1. Pengertian 
2. Tujuan 
3. Indikasi 

pemeriksaan 
IVA 

4. Kontraindikasi 
Pemeriksaan 
IVA 

5. Syarat sebelum 
melakukan 
IVA 

6. Waktu 
pelayanan 

7. Tempat dan 
pemberi  
Pelayanan IVA 

8. Keunggulan 
9. Cara kerja IVA 
10. Hasil 

Pemeriksaan 
IVA 

Kuesioner Mengisi 
Kuesioner 

Skor 
Pengetahuan 
tentang 
pemeriksaan 
IVA  

Rasio 

2. Media Film  Pemberian 
informasi tentang 
deteksi dini kanker 
serviks tentang tes 
IVA dengan 
ceramah dan media 
film 

- - - - 

3. Media 
Leaflet 

Pemberian 
informasi tentang 
deteksi dini kanker 
serviks tentang tes 
IVA dengan 
ceramah dan media 
leaflet 

- - - - 
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G.  Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pemikiran peneliti di atas, maka hipotesis yang 

diajukan dalam penelitian ini adalah : 

Ha : Ada perbedaan rerata pengetahuan ibu tentang pemeriksaan IVA 

sebelum dan setelah diberikan promosi kesehatan dengan media film 

di Wilayah Kerja Puskesmas Nanggalo Tahun 2017. 

Ha : Ada perbedaan rerata pengetahuan ibu tentang pemeriksaan IVA 

sebelum dan setelah diberikan promosi kesehatan dengan media 

leaflet di Wilayah Kerja Puskesmas Nanggalo Tahun 2017. 

Ha :  Ada perbedaan efektivitas promosi kesehatan dengan media film dan 

leaflet terhadap pengetahuan ibu tentang pemeriksaan IVA di Wilayah 

Kerja Puskesmas Nanggalo Tahun 2017.  
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BAB III 
METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Disain penelitian 

Jenis penelitian ini adalah eksperimen semu (quasi experiment) dengan 

disain non randomized two group pretest posttest design. Disain ini bertujuan 

untuk membandingkan hasil intervensi program pendidikan kesehatan dengan 

adanya dua kelompok intervensi. Namun, pengelompokkan sampel pada 

disain ini tidak dilakukan secara random.27 

Sampel pada penelitian ini dibagi menjadi dua kelompok intervensi, yaitu 

kelompok yang diberi promosi kesehatan dengan media film dan kelompok 

yang diberi promosi kesehatan dengan leaflet. 

Bentuk desain penelitian ini adalah : 

 Pretest       Film        Posttest 

 Pretest      Leaflet        Posttest 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di Wilayah kerja Puskesmas Nanggalo dengan 

alamat Jl. Padang Perumnas Siteba, Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan 

Nanggalo, Kota Padang pada bulan Mei 2017. 

 

C. Populasi dan Sampel 

1.  Populasi 

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian atau objek yang 

diteliti. Populasi pada penelitian ini adalah semua wanita pasangan usia 
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subur (PUS) yang berada di Wilayah kerja Puskesmas Nanggalo Padang 

tahun 2016, yaitu sebanyak 7516 orang. 

2. Sampel 

Sampel adalah objek yang diteliti dan merupakan bagian dari 

populasi. Sampel pada penelitian ini adalah wanita PUS yang berada di 

wilayah kerja Puskesmas Nanggalo Padang. Peneliti memilih Kelurahan 

Surau Gadang dan Kelurahan Kurao sebagai tempat penelitian karena 

PUS terbanyak berada di daerah tersebut. Peneliti memilih posyandu 

yang berada di dua kelurahan, yaitu Posyandu pagang Dalam di 

Kelurahan Kurao Pagang dengan intervensi media film dan Posyandu 

manggar Sari di Kelurahan Surau Gadang dengan intervensi media 

leaflet.  

Besaran sampel untuk penelitian eksperimen sederhana adalah 10 

sampai 20 sampel untuk masing-masing kelompok.28 Oleh karena itu, 

peneliti menetapkan jumlah sampel sebanyak 30 orang, 15 responden 

pada kelompok intervensi dengan film dan 15 responden pada kelompok 

intervensi dengan leaflet. Untuk mengantisipasi kehilangan responden, 

maka peneliti menambah jumlah sampel sebanyak 10 %, yaitu 2 orang 

untuk masing-masing kelompok intervensi sebagai sampel cadangan.  

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive 

sampling yaitu pengambilan sampel yang didasarkan pada pertimbangan 

tertentu yang dibuat oleh peneliti sendiri berdasarkan ciri atau sifat-sifat 

populasi yang sudah diketahui sebelumnya.27  
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Karakteristik sampel dalam penelitian ini adalah : 

a.  Kriteria inklusi :  

1) Mampu berkomunikasi dengan baik 

2) Mampu membaca dan menulis 

3) Bersedia menjadi responden dan menandatangani Informed 

Consent 

b.  Kriteria Ekslusi : 

1) Ibu tidak datang pada saat penyuluhan dilakukan 

2) Ibu yang tidak mengikuti kegiatan penyuluhan sampai selesai. 

 

D. Jenis dan Cara Pengumpulan Data 

1.  Jenis Data 

a.  Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden. 

Pengumpulan data dilakukan dengan mengisi kuesioner yang 

diberikan kepada responden. 

b.  Data Sekunder 

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh 

dari Dinas Kesehatan Kota Padang dan Puskesmas Nanggalo tahun 

2016. 

2.  Cara Pengumpulan Data 

a. Untuk kelompok intervensi dengan film, peneliti memilih Posyandu 

pagang Dalam di Kelurahan Kurao. Pada saat penelitian, pertama 

peneliti melakukan pretest dengan memberikan kuesioner yang berisi 

pengetahuan tentang pemeriksaan IVA kepada responden untuk diisi. 
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Lalu peneliti melakukan penyuluhan dengan metode ceramah selama 

± 15 menit dan menampilkan film yang berisi pengetahuan tentang 

IVA dengan durasi sekitar 5 menit. Pemutaran film dilakukan 

sebanyak 2 kali. Pada hari ketiga setelah penyuluhan, peneliti 

kembali memberikan kuesioner kepada responden dengan 

mengunjungi responden di rumahnya masing-masing (door to door) 

dan kuesioner diisi untuk mengetahui pengetahuan responden setelah 

diberikan promosi kesehatan dengan media film (posttest). 

b. Untuk kelompok intervensi dengan leaflet, peneliti memilih Posyandu 

Manggar Sari di Kelurahan Surau Gadang. Pada saat penelitian, 

pertama peneliti melakukan pretest dengan memberikan kuesioner 

kepada responden untuk diisi. Setelah itu, peneliti melakukan 

penyuluhan dengan metode ceramah selama ± 15 menit, kemudian 

memberikan leaflet yang berisi pengetahuan tentang IVA kepada 

masing-masing responden dan dibaca selama 3 sampai 5 menit, lalu 

leaflet boleh dibawa pulang oleh responden untuk dibaca dirumah. 

Pada hari ketiga setelah penyuluhan, peneliti kembali memberikan 

kuesioner kepada responden dengan mengunjungi responden di 

rumahnya masing-masing (door to door) dan kuesioner diisi untuk 

mengetahui pengetahuan responden setelah diberikan promosi 

kesehatan dengan media leaflet (posttest). 

 

E. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang 

berisi 20 buah pertanyaan yang berkaitan tentang pemeriksaan IVA. 
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Penetapan nilai pengetahuan berdasarkan total skor yang benar. Setiap 

jawaban yang benar diberi nilai 1 dan jawaban yang salah diberi nilai 0.  

Agar diperoleh data yang valid dan reliabel, maka kuesioner diuji terlebih 

dahulu dengan uji validias dan reliabilitas. 

1. Uji Validitas 

Validitas adalah pengukuran dan pengamatan yang mempunyai arti 

sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam mengukur 

data. Uji validitas ini dilakukan kepada ibu PUS yang tidak termasuk 

sampel pada penelitian, yaitu sebanyak 20 orang. Teknik uji validitas 

yang digunakan adalah Pearson Product Moment dan diolah dengan 

program SPSS versi 15.0. Bila nilai r hitung > r tabel berarti instrumen valid, 

demikian sebaliknya. Adapun r tabel untuk pengujian validitas dengan taraf 

kemaknaan α = 0,05 dan sampel sebanyak 20 adalah 0,444.29 

Uji validitas dilakukan di dua daerah dengan sebagian sampel di 

daerah Pauh Kambar dan sebagian lagi di Bandar Buat. Setelah dilakukan 

uji validitas maka didapatkan hasil dari 20 pertanyaan, terdapat 2 

pertanyaan yang tidak valid, yaitu pertanyaan nomor 11 dan 18. Lalu 

peneliti mengubah pertanyaan tersebut agar lebih mudah dipahami dan 

membagikan kuesioner kembali pada 20 orang responden yang berbeda 

di daerah Bandar Buat. Setelah dilakukan uji validitas, maka semua 

pertanyaan dalam kuesioner valid dan pertanyaan inilah yang akan 

dijadikan pertanyaan dalam penelitian.  
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2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah suatu ukuran yang memungkinkan sejauh mana 

hasil pengukuran tetap konsisten bila dilakukan pengukuran dua kali atau 

lebih terhadap gejala yang sama dan dengan alat ukur yang sama. 

Pertanyaan dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap 

pertanyaan adalah konsisten atau stabil dalam satu waktu.29 

Uji reliabilitas ini dilakukan dengan membandingkan nilai 

Cronbach’s Alpha yang terletak di awal output dengan ketentuan bila 

Cronbach’s Alpha> konstanta (0,6), maka pertanyaan tersebut reliabel.30 

Hasil dari uji reliabilitas diperoleh nilai Cronbach’s Alpha (0,957) > 0,6, 

sehingga dapat dinyatakan bahwa semua pertanyaan dalam kuesioner ini 

sudah reliabel. 

 

F. Teknik Pengolahan Data 

1. Editing data (pemeriksaan data) 

  Setelah kuesioner diisi, kemudian diperiksa kembali untuk 

memastikan kelengkapan data yang diperoleh.  

2. Coding ( memberi kode) 

  Pemberian kode kuesioner yang terkumpul untuk memudahkan 

pengolahan data. Untuk kelompok dengan film diberi kode 0 dan kelompok 

dengan leaflet diberi kode 1. Pada tahap ini juga dilakukan penskoran 

terhadap jawaban responden pada kuesioner, jawaban yang benar diberi 

skor 1 dan jawaban yang salah diberi skor 0.  

3. Entry (memasukkan data) 

  Setelah dilakukan penskoran data, kemudian hasil skor pengetahuan 
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seluruh responden dimasukkan ke dalam program SPSS versi 15 untuk 

diolah.  

4. Cleaning (pembersihan) 

  Tahap terakhir adalah melakukan pengecekan kembali data yang telah 

dimasukkan untuk melihat kemungkinan-kemungkinan adanya 

kesalahan-kesalahan kode, ketidaklengkapan, dan sebagainya, kemudian 

dilakukan pembetulan atau koreksi. 

 

G. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Univariat 

Analisis univariat dilakukan untuk mengetahui karakteristik 

masing-masing variabel yang diteliti. Analisa data yang disajikan adalah 

nilai statistik deskriptif meliputi mean (rata-rata) dan standar deviasi. 

2. Analisis Bivariat 

Analisis bivariat dilakukan dengan komputerisasi dengan 

menggunakan uji T.29 Uji T dependent digunakan untuk mengetahui 

perbedaan rerata pengetahuan tentang IVA sebelum dan sesudah 

diberikan promosi kesehatan dengan film dan leaflet. Sedangkan uji T 

independent digunakan untuk mengetahui perbedaan efektivitas promosi 

kesehatan antara kelompok yang diberi promosi kesehatan dengan film 

dan dengan leaflet. 

Derajat kepercayaan dalam penelitian ini adalah 95% (α = 0,05). Jika 

p value ≤ 0,05, maka Ha diterima, artinya ada perbedaan efektivitas 

promosi kesehatan antara media film dan leaflet terhadap pengetahuan 

tentang IVA. Tapi jika p value > 0,05 maka Ha ditolak, artinya tidak ada 
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perbedaan efektivitas promosi kesehatan antara media film dan leaflet 

terhadap pengetahuan tentang IVA.  
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Wilayah Penelitian 

Puskesmas Nanggalo merupakan salah satu puskesmas rawatan yang 

berada di Kota Padang. Luas wilayah kerja ±15,7 km2 dengan batas wilayah 

sebagai berikut : 

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Koto Tangah 

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah kerja Puskesmas Lapai 

3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Koto Tangah 

4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kuranji 

Wilayah kerja Puskesmas Nanggalo terletak di Kecamatan Nanggalo 

dengan wilayah kerja sebanyak 3 kelurahan, yaitu Kelurahan Surau Gadang, 

Kelurahan Kurao, dan Kelurahan Gurun Laweh. Puskesmas Nanggalo 

mempunyai jumlah penduduk sebanyak 38.262 jiwa yang tersebar di 3 

kelurahan. Kelurahan Surau Gadang mempunyai penduduk terbanyak yaitu 

21.967 jiwa dengan 9.878 laki-laki dan 12.089 perempuan. Kelurahan Kurao 

mempunyai 13.505 jiwa dengan 7.800 laki-laki dan 5.705 perempuan. 

Sedangkan kelurahan Gurun Laweh mempunyai penduduk paling sedikit, 

yaitu 2.790 jiwa dengan 1.430 laki-laki dan 1.360 perempuan. 

Wilayah kerja Puskesmas Nanggalo terdiri dari 33 RW dan 134 RT yang 

tersebar di 3 kelurahan yaitu, 22 RW dan 96 RT di Kelurahan Surau Gadang, 

8 RW dan 27 RT di Kelurahan Kurao, serta 3 RW dan 11 RT di Kelurahan 

Gurun Laweh. 
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Jumlah PUS di wilayah kerja Puskesmas Nanggalo sebanyak 7516 yang 

tersebar di 3 kelurahan, yaitu Kelurahan Kurao sebanyak 5281, Kelurahan 

Kurao sebanyak 1685 dan Kelurahan Gurun Laweh sebanyak 550. 

 

B. Hasil Penelitian 

1. Deskripsi Karakteristik Responden 

Secara umum, deskripsi data pribadi responden terdiri dari inisial 

responden, umur, pendidikan, pekerjaan dan keikutsertaan tes IVA. Data 

umum yang disajikan dalam hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Umur 

Distribusi Frekuensi Umur Responden disajikan dalam tabel berikut : 

Tabel 4.1 
 Distribusi Frekuensi Umur Responden 

 

Umur (th) 
Film Leaflet 

f % f % 
20-30 
31-40 
41-50 
>50 

4 
8 
3 
0 

26,7 
53,3 
20,0 

0 

2 
6 
6 
1 

13,3 
40,0 
40,0 
6,7 

Jumlah 15 100,0 15 100,0 

 
Berdasarkan tebel 4.1, diketahui bahwa umur responden pada 

kelompok intervensi menggunakan media film mayoritas berkisar 

umur 31-40 tahun, yaitu sebanyak 8 responden (53,3%), umur 20-30 

sebanyak 4 responden (26,7%) dan yang paling sedikit berusia 41-50 

tahun sebanyak 3 responden (20%). Sedangkan pada kelompok 

intervensi dengan media leaflet, umur responden mayoritas berkisar 

31-50 tahun, yaitu umur 31-40 sebanyak 6 responden (40%), umur 41-
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50 sebanyak 6 responden (40%), umur 20-30 sebanyak 2 responden 

13,3% dan yang paling sedikit umur >50 tahun hanyak 1 orang (6,7%).  

b. Pendidikan 

Distribusi frekuensi umur pendidikan responden disajikan dalam 

tabel berikut ini : 

Tabel 4.2 
Distribusi Frekuensi Pendidikan Responden 

 

Pendidikan 
Film Leaflet 

f % f % 
SMP 
SMA 
Perguruan Tinggi 

7 
8 
0 

46,7 
53,3 

0 

4 
8 
3 

26,7 
53,3 
20,0 

Jumlah 15 100,0 15 100,0 

 

Berdasarkan tabel 4.2, diketahui bahwa pendidikan terakhir 

responden mayoritas SMA, yaitu sebanyak 8 responden pada 

kelompok film dan 8 responden pada kelompok leaflet. Pendidikan 

SMP sebanyak 7 responden (46,7) pada kelompok film dan 4 

responden (26,7%) pada kelompok leaflet, serta perguruan tinggi 

sebanyak 3 responden (20%) pada kelompok leaflet.  

c. Pekerjaan 

Tabel 4.3 
Distribusi Frekuensi Status Pekerjaan Responden  

 

Status Pekerjaan 
Film Leaflet 

f % f % 
Bekerja 
Tidak Bekerja 

0 
15 

0 
100,0 

0 
15 

0 
100,0 

Jumlah 15 100,0 15 100,0 
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Berdasarkan tabel 4.3, diketahui bahwa semua responden dalam 

penelitian ini tidak bekerja baik pada kelompok inervensi dengan 

media film maupun leaflet.  

d. Keikutsertaan IVA 

Tabel 4.4 
Distribusi Frekuensi Keikutsertaan Tes IVA  

 

Keikutsertaan IVA 
Film Leaflet 

f % f % 
Pernah 
Tidak pernah 

0 
15 

0 
100,0 

0 
15 

0 
100,0 

Jumlah 15 100,0 15 100,0 

 

Berdasarkan tabel 4.4, diketahui bahwa semua responden dalam 

penelitian ini belum pernah melakukan pemeriksaan IVA baik pada 

kelompok intervensi dengan media film maupun leaflet.  

2. Analisis Univariat 

a. Rerata Pengetahuan Ibu tentang Pemeriksaan IVA Sebelum dan 
Setelah Diberikan Promosi Kesehatan dengan Media Film 
 

Pengetahuan ibu sebelum dan setelah diberikan promosi kesehatan 

dengan media film dapat dilihat dari tabel dibawah ini : 

Tabel 4.5  
Rerata Pengetahuan Ibu tentang Pemeriksaan IVA Sebelum dan 

Setelah Diberikan Promosi Kesehatan dengan Media Film 
 

Pengetahuan n Mean ±  SD 

Pretest 15 9,80 ± 2,366 

Posttest 15 18,13 ± 1,407 

 
Berdasarkan tabel 4.5, diketahui bahwa rerata pengetahuan ibu 

sebelum diberikan promosi kesehatan dengan film adalah 9,80 dengan 

standar deviasi 2,366. Setelah diberikan promosi kesehatan dengan 
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film diperoleh rerata pengetahuan ibu 18,13 dengan standar deviasi 

1,407. 

b. Rerata Pengetahuan Ibu tentang Pemeriksaan IVA Sebelum dan 
Setelah Diberikan Promosi Kesehatan dengan Media Leaflet 
 

Pengetahuan ibu sebelum dan setelah diberikan promosi kesehatan 

dengan media leaflet dapat dilihat dari tabel dibawah ini : 

Tabel 4.6 
Rerata Pengetahuan Ibu tentang Pemeriksaan IVA Sebelum dan 

Setelah Diberikan Promosi Kesehatan dengan Media Leaflet 
 

Pengetahuan n Mean ±  SD 

Pretest 15 11,47 ± 2,774 

Posttest 15 17,60 ± 1,352 

 

Berdasarkan tabel 4.6, diketahui bahwa rerata pengetahuan ibu 

sebelum diberikan promosi kesehatan dengan leaflet adalah 11,47 

dengan standar deviasi 2,774. Setelah diberikan promosi kesehatan 

dengan leaflet diperoleh rerata pengetahuan ibu 17,60 dengan standar 

deviasi 1,352. 

3. Analisis Bivariat 

Sebelum dilakukan uji hipotesis, peneliti telah melakukan uji 

normalitas data dengan Shapiro-wilk karena data peneliti kurang dari 50. 

Setelah dilakukan uji normalitas, diperoleh semua data yang dimiliki 

berdistribusi normal. Oleh karena itu, peneliti menggunakan uji 

parametrik, yaitu uji t dalam menganalisis data pada penelitian ini. 
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a. Perbedaan Rerata Pengetahuan Ibu tentang Pemeriksaan IVA Sebelum 
dan Setelah Diberikan Promosi Kesehatan dengan Media Film  

 
Perbedaan rerata pengetahuan ibu sebelum dan setelah diberikan 

promosi kesehatan dengan media film dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini : 

Tabel 4.7 
Perbedaan Rerata Pengetahuan Ibu Sebelum dan Setelah 

Diberikan Promosi Kesehatan dengan Media Film 
 
 
 
 
 
 

 
Berdasarkan tabel 4.7, dapat dilihat bahwa nilai p value pretest dan 

posttest intervensi dengan film adalah 0,000 (p<0,05), sehingga dapat 

disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara 

pengetahuan ibu sebelum dan setelah diberikan promosi kesehatan 

dengan media film. 

b. Perbedaan Rerata Pengetahuan Ibu tentang Pemeriksaan IVA Sebelum 
dan Setelah Diberikan Promosi Kesehatan dengan Media Leaflet 

 
Perbedaan rerata pengetahuan ibu antara sebelum dan setelah 

diberikan promosi kesehatan dengan media leaflet dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini : 

Tabel 4.8 
Perbedaan Rerata Pengetahuan Ibu Sebelum dan Setelah 

Diberikan Promosi Kesehatan dengan Media Leaflet 
 

Pengetahuan n Mean ±  SD p value 

Pretest 15 11,47 ± 2,774 
0,000 

Posttest 15 17,60 ± 1,352 

 

Pengetahuan n Mean ±  SD p value 

Pretest 15 9,80 ± 2,366 
0,000 

Posttest 15 18,13 ± 1,407 
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Berdasarkan tabel 4.8, diketahui bahwa nilai p value pretest 

dan posttest intervensi dengan leaflet adalah 0,000 (p<0,05), sehingga 

dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara 

pengetahuan ibu sebelum dan setelah diberikan promosi kesehatan 

dengan media leaflet. 

c. Perbedaan Efektivitas Promosi Kesehatan dengan Media Film dan 
Leaflet terhadap Pengetahuan Ibu tentang Pemeriksaan IVA  

Perbedaan efektivitas promosi kesehatan dengan media film 

dan leaflet terhadap pengetahuan ibu tentang pemeriksaan IVA dapat 

diketahui dengan menghitung selisih skor pengetahuan sebelum dan 

setelah diberikan intervensi pada masing-masing kelompok. Perbedaan 

tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.9 
Perbedaan Efektivitas Promosi Kesehatan dengan Media Film 

dan Leaflet terhadap Pengetahuan Ibu tentang Pemeriksaan IVA 
 

 

 

 

Tabel 4.9 di atas menunjukkan bahwa  peningkatan rerata 

pengetahuan pada kelompok intervensi film adalah 8,33 dengan 

standar deviasi 1,759, sedangkan peningkatan rerata pengetahuan pada 

kelompok intervensi leaflet adalah 6,13 dengan standar deviasi 1,846. 

Hasil uji statistik diperoleh nilai p = 0,002 (p>0,05), sehingga dapat 

disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan efektivitas 

Media n 
 

Mean ± SD 
 

p value 

Film 15 8,33 ± 1,759 
0,002 

Leaflet 15 6,13 ± 1,846 
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promosi kesehatan antara media film dan leaflet dalam meningkatkan 

pengetahuan ibu tentang pemeriksaan IVA. 

 

C. PEMBAHASAN 

1. Analisis Univariat 

a. Rerata Pengetahuan Ibu Sebelum dan Setelah Diberikan Promosi 
Kesehatan dengan Media Film 
 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rerata pengetahuan ibu 

sebelum diberikan promosi kesehatan dengan media film adalah 9,80. 

Setelah diberikan intervensi dengan menggunakan media film, rerata 

pengetahuan responden mengalami peningkatan menjadi 18,13.  

Film merupakan media promosi kesehatan yang dapat 

memperkokoh proses belajar maupun nilai hiburan dari penyajian. 

Film dapat meningkatkan pengetahuan seseorang karena menampilkan 

penyajian yang menarik perhatian dan motivasi penonton, serta 

penyampaian pesan lebih efisien karena menampilkan gambar, gerak, 

dan suara yang dapat mengkomunikasikan pesan secara cepat dan 

nyata.33 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Suhertusi (2014) yang 

berjudul pengaruh media promosi kesehatan tentang ASI eksklusif 

terhadap peningkatan pengetahuan ibu di wilayah kerja Lubuk 

Begalung Padang yang menyatakan bahwa sebelum diberikan 

intervensi dengan media film diperoleh rerata pengetahuan sebesar 

7,90 dan setelahnya 13,19.34 
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Hasil penelitian Suhertusi lebih rendah dibandingkan penelitian 

yang dilakukan peneliti dilihat dari rerata pengetahuan setelah 

intervensi yang peneliti lakukan lebih tinggi daripada penelitian 

Suhertusi. Hal ini disebabkan oleh tingkat pendidikan yang berbeda. 

Pada penelitian Suhertusi mayoritas pendidikan responden rendah dan 

hanya beberapa yang tinggi. Sedangkan pada penelitian yang peneliti 

lakukan, tingkat pendidikan mayoritas SMA dan hanya beberapa yang 

rendah. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, akan semakin 

mudah pula ia menerima informasi dan pesan yang disampaikan.  

Berdasarkan hasil pretest diketahui bahwa rerata pengetahuan ibu 

sebelum diberikan intervensi cukup rendah. Pada kuesioner, responden 

umumnya tidak dapat menjawab pertanyaan tentang apa itu IVA, 

faktor penyebab kanker serviks, siapa yang dianjurkan melakukan tes 

IVA, syarat melakukan IVA, keunggulan tes IVA, cara melakukan tes 

IVA, jadwal tes IVA dan hasil pemeriksaan IVA. Hal ini disebabkan 

karena responden belum mengetahui tentang materi IVA yang 

ditanyakan. Responden merasa materi ini sangat baru dan belum 

pernah sebelumnya mendengar apa itu IVA.  

Setelah diberikan promosi kesehatan, rerata pengetahuan 

responden mengalami peningkatan. Semua pertanyaan yang tidak 

terjawab pada saat pretest sudah dijawab dengan benar, hanya ada 

beberapa responden saja yang menjawab salah pada pertanyaan 

tentang keunggulan tes IVA. Peningkatan rerata pengetahuan 

responden dipengaruhi oleh lingkungan yang sangat mendukung. 
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Responden berada di lingkungan yang sangat terbuka tentang 

perubahan, salah satunya mengenai kesehatan. Responden berada di 

wilayah kampung Keluarga Berencana (KB). Di daerah ini sering 

dilakukan promosi kesehatan dan masyarakatnya selalu terbuka serta 

mempunyai motivasi yang tinggi. Namun, promosi kesehatan tentang 

tes IVA belum pernah dilakukan sehingga dalam pemberian intervensi 

responden sangatlah antusias. Oleh karena itu, pengetahuan setelah 

diberikan promosi kesehatan dengan media film meningkat cukup 

tinggi.  

b. Rerata Pengetahuan Ibu tentang Pemeriksaan IVA Sebelum dan 
Setelah Diberikan Promosi Kesehatan dengan Media Leaflet 
 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa rerata  

pengetahuan  responden sebelum diberikan intervensi dengan leaflet 

adalah 11,47 dan setelah diberikan intervensi menjadi 17,60. Hasil 

pretest menunjukkan bahwa rerata pengetahuan responden sebelum 

diberikan intervensi dengan media leaflet cukup tinggi. Hal ini 

disebabkan oleh tingkat pendidikan responden pada kelompok ini 

mayoritas SMA dan hanya beberapa yang berpendidikan rendah. 

Tingkat pendidikan seseorang akan mempengaruhi kemampuan orang 

tersebut dalam menerima informasi.26  

Leaflet merupakan media cetak berupa selebaran yang dilipat dan 

berisi inti-inti dari penyajian materi penyuluhan. Leaflet dapat 

meningkatkan pengetahuan seseorang karena leaflet dapat disimpan, 

dibawa kemana saja dan dibaca kapan saja. Leaflet dapat 
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mengingatkan kembali tentang hal-hal yang pernah diajarkan atau 

disampaikan.11 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Artini (2014) di Desa 

Trangsan Gatak Sukoharjo  yang menunjukkan bahwa media leaflet 

dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang nyamuk 

chikungunya. Sebelum diberikan intervensi leaflet, pengetahuan 

responden adalah 10,55 dan setelahnya meningkat menjadi 12,22.35  

Penelitian yang dilakukan peneliti memberikan hasil yang lebih 

baik daripada penelitian Artini dilihat dari rerata post test penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti lebih tinggi. Hal ini disebabkan karena 

pada penelitian Artini mayoritas responden bekerja, sedangkan pada 

penelitian peneliti semua responden tidak bekerja. Ibu yang tidak 

bekerja atau ibu rumah tangga mempunyai banyak waktu luang untuk 

memperoleh pengetahuan dengan membaca leaflet dibandingkan 

dengan ibu yang bekerja. 

Hasil pretest pengetahuan responden diperoleh pengetahuan 

responden yang agak baik, namun responden belum mampu menjawab 

pertanyaan tentang faktor penyebab kanker serviks, siapa yang harus 

melakukan tes IVA, waktu pemeriksaan IVA, keunggulan tes IVA, 

hasil tes IVA, dan cara pemeriksaan IVA. Media leaflet diberikan 

kepada responden setelah ceramah selesai. Responden dibiarkan 

membaca leaflet selama 3 sanpai 5 menit. Lalu responden diizinkan 

untuk mebawa pulang leaflet tersebut untuk dibaca dirumah. 
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 Setelah dilakukan posttest, diperoleh hasil rerata pengetahuan 

responden yang lebih tinggi dibandingkan dengan sebelum diberikan 

leaflet. Pada kuesioner, responden sudah mampu menjawab dengan 

benar hampir keseluruhan pertanyaan, namun masih ada beberapa 

responden yang menjawab tidak benar pada pertanyaan tentang 

keunggulan tes IVA dan waktu pemeriksaan IVA. Berdasarkan hal ini, 

dapat dilihat bahwa media leaflet dapat meningkatkan pengetahuan 

seseorang karena berisi inti-inti materi, bisa dibaca dimana dan kapan 

saja. Media leaflet sangat menarik dibaca oleh responden karena dibuat 

dalam kemasan yang menarik, jelas, dan mudah dipahami.  

2. Analisis Bivariat 

a. Perbedaan Rerata Pengetahuan Ibu Sebelum dan Setelah Diberikan 
Promosi Kesehatan dengan Media Film 
 

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh rerata pengetahuan ibu 

sebelum intervensi dengan media film sebesar 9,80 dengan standar 

deviasi 2,366 dan setelah intervensi retata pengetahuan menjadi 18,13 

dengan standar deviasi 1,407. Hal ini menunjukkan adanya 

peningkatan pengetahuan setelah diberikan promosi kesehatan dengan 

film sebesar 8,33 (85%). Berdasarkan hasil uji t dependent, diperoleh 

nilai p sebesar 0,000 (p<0,05), artinya terdapat perbedaan yang 

signifikan antara rerata pengetahuan ibu sebelum dan setelah diberikan 

promosi kesehatan dengan media film.  

Film merupakan media audiovisual yang sifatnya dapat didengar 

dan dilihat. Media film memiliki kelebihan diantaranya lebih mudah 

dipahami, lebih menarik, sudah dikenal masyarakat, bertatap muka, 
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dan mengikutsertakan seluruh panca indera. Film merupakan media 

audiovisual yang menampilkan gambar, gerak dan suara. Studi 

menunjukkan bahwa seseorang akan mengingat dari apa yang mereka 

lihat dan dengar sebanyak 70 %, seperti halnya film. Oleh karena itu, 

sebuah film dapat mengkomunikasikan pesan dengan cepat dan 

efektif.31 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Pulungan (2007) 

yang berjudul pengaruh metode penyuluhan terhadap pengetahuan dan 

sikap dalam pemberantasan DBD di Kecamatan Helvetia yang 

menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara 

pengetahuan sebelum dan sesudah diberikan penyuluhan dengan 

ceramah dan film. Penelitian Saraswati (2011) yang berjudul pengaruh 

promosi kesehatan terhadap pengetahuan tentang deteksi dini kanker 

serviks menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara 

pengetahuan sebelum dan sesudah diberikan intervensi dengan film. 

Dengan kata lain terdapat peningkatan pengetahuan responden setelah 

diberikan intervensi dengan film.15,36 

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Kurniawati (2012) 

yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara 

pengetahuan pretest dan posttest intervensi dengan media film. Selisih 

rerata pretest dan posttest diperoleh sebesar 9,40.37 Berdasarkan hal 

tersebut dapat dilihat bahwa hasil penelitian yang peneliti lakukan 

hampir sama dengan penelitian Kurniati. Namun, pada penelitian 

Kurniati selisih skor pretes dan posttest lebih tinggi daripada penelitian 
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yang peneliti lakukan. Hal ini disebabkan karena perbedaan usia 

responden pada penelitian. Sampel pada penelitian Kurniati mayoritas 

berumur  antara 22-26 tahun, sedangkan sampel pada penelitian 

peneliti mayoritas berumur antara 30-40 tahun. Usia muda akan lebih 

cepat dalam menyerap informasi daripada usia yang lebih tua.  

Oleh karena itu, media film sangat efektif dalam meningkatkan 

pengetahuan seseorang. Film yang berbentuk gambar, gerak dan suara 

dapat merangsang indera penglihatan dan pendengaran seseorang 

sehingga pesan yang disampaikan lebih cepat diserap. Film dapat 

memberikan pesan yang disampaikan dalam kemasan menarik 

sehingga tidak monoton dan menarik perhatian penonton. Film yang 

diberikan menggugah rasa ingin tahu penonton untuk mengetahui isi 

keseluruhan film sampai habis, sehingga informasi yang diterima oleh 

reponden lebih cepat melekat dan menambah pengetahuan penonton. 

b. Perbedaan Rerata Pengetahuan Ibu Sebelum dan Setelah Diberikan 
Promosi Kesehatan dengan Media Leaflet 
 

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh rerata pengetahuan sebelum 

intervensi dengan media leaflet sebesar 11,47 dengan standar deviasi 

2,774 dan setelah intervensi retata pengetahuan menjadi 17,60 dengan 

standar deviasi 1,352. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan 

pengetahuan setelah diberikan promosi kesehatan dengan film sebesar 

6,13 (53%). Berdasarkan hasil uji t dependent, diperoleh nilai p 

sebesar 0,000 (p<0,05), artinya terdapat perbedaan yang signifikan 

antara pengetahuan ibu sebelum dan setelah diberikan promosi 

kesehatan dengan media leaflet.  
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Leaflet merupakan suatu alat bantu yang lebih menonjolkan visual 

atau penglihatan agar lebih mudah diingat dan dimengerti. Leaflet 

terdiri dari gambaran sejumlah kata, gambar atau foto dalam tatanan 

warna sehingga mempermudah pemahaman dan dapat meningkatkan 

pengetahuan. Leaflet biasanya diberikan untuk mengingatkan kembali 

hal-hal yang disampaikan saat ceramah yang diberikan setelah 

penyuluhan atau saat kegiatan ceramah selesai.11 

Hasil penelitian ini sama dengan penelitian Muthmainah (2015) 

yang berjudul pengaruh penyuluhan dengan media audiovisual dan 

leaflet terhadap pengetahuan ibu tentang pemberian MP-ASI yang 

menjelaskan bahwa terdapat pengaruh penyuluhan kesehatan dengan 

leaflet terhadap pengetahuan ibu. Hal ini dpat dilihat dengan adanya 

peningkatan yang signifikan antara pengetahuan sebelum dan setelah 

diberikan leaflet.38 Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian 

Syamsiah (2013) di Puskesmas Pesanggrahan Jakarta Selatan yang 

membuktikan bahwa media promosi kesehatan leaflet efektif dalam 

meningkatkan pengetahuan seseorang.39  

Penelitian Artini (2014) di Desa Trangsan Gatak Sukoharjo juga 

memberikan hasil yang sama bahwa media leaflet efektif dalam 

meningkatkan pengetahuan seseorang.35 Hal ini ditunjukkan dengan 

adanya peningkatan pengetahuan antara sebelum dan setelah intervensi 

sebesar 38%. Berdasarkan hasil ini dapat diketahui bahwa peningkatan 

pengetahuan pada penelitian yang peneliti lakukan lebih tinggi 

daripada pengetahuan pada penelitian Syamsiah. Hal ini disebabkan 
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oleh jumlah sampel pada penelitian ini lebih sedikit daripada jumlah 

sampel pada penelitian Syamsiah, serta perbedaan materi yang 

diberikan dalam promosi kesehatan. 

Leaflet yang diberikan kepada responden boleh dibawa pulang 

untuk dibaca di rumah. Oleh karena mayoritas responden tidak 

bekerja, responden mempunyai banyak waktu luang untuk mengulang-

ulang membaca leaflet tersebut. Sebagaimana status pekerjaan 

seseorang dapat berpengaruh terhadap kesempatan dan waktu yang 

digunakan untuk meningkatkan pengetahuan. Ibu yang mempunyai 

pekerjaan sebagai ibu rumah tangga memiliki lebih banyak waktu 

luang sehingga memperoleh pengetahuan lebih banyak baik melalui 

media massa dan lingkungan sekitar. 

Berdasarkan karakteristik responden, diketahui bahwa semua 

responden dalam penelitian ini belum pernah melakukan pemeriksaan 

IVA bahkan belum mengetahui tentang tes IVA. Belum terpaparnya 

responden tentang tes IVA meningkatkan rasa ingin tahu responden 

tentang tes IVA. Responden sangat antusias dalam mengikuti kegiatan 

penyuluhan dan bertanya kepada peneliti.  

Adanya peningkatan pengetahuan setelah diberikan promosi 

kesehatan dengan media leaflet karena leaflet yang diberikan kepada 

responden dapat dibawa kemana saja, dibaca kapan saja, dan berisi 

poin-poin penting materi. Hal ini memungkinkan responden lebih 

mudah mengingat hal-hal yang diajarkan karena responden dapat 

membaca leaflet berulang-ulang kapan saja. 
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c. Perbedaan Efektivitas Promosi Kesehatan dengan Media Film dan 
Leaflet terhadap Pengetahuan tentang Pemeriksaan IVA 
 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rerata peningkatan 

pengetahuan pada kelompok film sebesar 8,33 lebih tinggi daripada 

kelompok leaflet yang hanya 6,13. Hasil uji t independent 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan rerata selisih 

skor pengetahuan antara kelompok intervensi film dan kelompok 

intervensi leaflet sebesar 0,002 (p<0,05), yang artinya terdapat 

perbedaan efektivitas promosi kesehatan antara media film dan leaflet 

dalam meningkatkan pengetahuan ibu tentang pemeriksaan IVA.  

Berdasarkan data, diketahui bahwa rerata selisih skor pengetahuan 

ibu pada kelompok intervensi film lebih tinggi daripada kelompok 

intervensi leaflet. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa media 

film lebih efektif daripada media leaflet dalam meningkatkan 

pengetahuan ibu tentang pemeriksaan IVA. Hal ini disebabkan karena 

media film lebih memanfaatkan banyak alat indera. Seseorang akan 

lebih cepat dan efektif dalam menerima pesan dari apa yang mereka 

lihat dan dengar, yaitu sebesar 70%. Sedangkan 20 % orang akan 

mengingat dari apa yang mereka dengar dan 30% mengingat dari apa 

yang mereka lihat.31 Kerucut Edgar Dale juga menjelaskan bahwa film 

mempunyai intensitas yang lebih tinggi dalam proses penerimaan 

pesan daripada leaflet yang hanya mengandalkan kata-kata.25 

Keberhasilan promosi kesehatan dipengaruhi oleh penggunaan 

metode dan media yang tepat. Metode dan media dengan kemasan 

yang menarik akan mempengaruhi penerimaan pesan tersebut. Media 
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film lebih efektif untuk sebuah perubahan, membuat konsep yang lebih 

abstrak menjadi konkrit dan dapat menjelaskan konsep yang sulit, 

mendorong motivasi dan rasa ingin tahu sehingga mudah dimengerti 

dibandingkan leaflet yang hanya menampilkan gambar dan tulisan 

saja. Selain itu, kelebihan film sebagai media promosi kesehatan dapat 

merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan kemauan sehingga dapat 

mendorong perubahan pengetahuan.32 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Saraswati (2011) 

yang menjelaskan bahwa media film memberikan hasil yang lebih baik 

daripada leaflet dalam meningkatkan pengetahuan seseorang. 

Sebagaimana film lebih menggunakan banyak panca indera dan lebih 

menimbulkan daya tarik serta minat responden sehingga informasi 

yang disampaikan lebih mudah diterima.15 

Media film mempunyai banyak keunggulan karena berisi gambar 

bergerak yang dapat dilihat dan didengar. Penyajian film yang 

diberikan dapat dikendalikan,  jangkauan relatif lebih besar, dan dapat 

diputar berulang-ulang. Menurut penelitian para ahli, indera yang 

paling banyak menyalurkan pengetahuan ke dalam otak adalah mata. 

Kurang lebih 75 sampai 87% dari pengetahua manusia diperoleh dan 

disalurkan melalui mata, sedangkan 13% sampai 25% lainnya 

disalurkan melalui indera lainnya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa 

media audiovisual visual seperti film lebih mempermudah cara 

penyampaian dan penerimaan informasi daripada leaflet yang hanya 

berisi kata-kata atau visual saja.  
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Suksesnya promosi kesehatan juga dipengaruhi oleh metode atau 

materi dan pemberi penyuluhan. Pada kedua intervensi, peneliti 

sebagai penyuluh berusaha membuat responden lebih aktif dengan 

mengajukan beberapa pertanyaan. Materi yang disampaikan penyuluh 

juga lebih menarik dilihat dari antusias responden dalam bertanya baik 

pada kelompok film maupun leaflet. Hal ini dikarenakan materi IVA 

yang disampaikan penyuluh termasuk baru dan responden pada 

umumnya belum mengetahui tentang materi yang disampaikan.  

Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa promosi kesehatan 

dengan media film lebih efektif daripada leaflet dalam meningkatkan 

pengetahuan ibu tentang pemeriksaan IVA. Media film diberikan 

dengan dengan durasi waktu 5 menit dan pemutaran sebanyak 2 kali 

lebih menggugah perasaan dan kemauan seseorang saat itu juga 

daripada leaflet yang dibawa pulang. Film dapat diberikan berulang-

ulang dengan durasi yang pendek sehingga lebih menarik dan tidak 

monoton. Untuk itu, tenaga kesehatan dalam memberikan promosi 

kesehatan diharapkan dapat menggunakan media film karena telah 

terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan daripada media 

leaflet.  

Penelitian tentang perbedaan efektivitas promosi kesehatan antara 

media film dan leaflet dalam meningkatkan pengetahuan ibu tentang 

IVA belum pernah dilakukan di Poltekkes Kemenkes Padang. Oeh 

karena itu, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah 
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referensi penelitian tentang promosi kesehatan sehingga dapat berguna 

bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian sejenis.  

Dalam memberikan promosi kesehatan, banyak media yang dapat 

digunakan. Namun, pada penelitian ini peneliti hanya meneliti 

efektivitas antara media film dan leaflet. Oleh karena itu, peneliti 

selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian sejenis dengan 

membandingkan efektivitas media lain seperti film dokumenter, film 

animasi, simulasi, demonstrasi dan lain-lain agar diperoleh media yang 

paling efektif dalam memberikan promosi kesehatan untuk 

meningkatkan pengetahuan seseorang. 

Berdasarkan situasi tempat penelitian, diketahui bahwa penelitian 

pada pada kelompok intervensi dengan film dilakukan di mushalla 

yang jauh dari keramaian dan kebisingan, sehingga responden lebih 

berkonsentrasi dalam mengikuti kegiatan penyuluhan dan pemutaran 

film. Sementara pada kelompok intervensi dengan leaflet, penelitian 

dilakukan di rumah kader yang sedikit ada kebisingan dengan adanya 

anak-anak bermain di sekitar rumah yang memungkinkan responden 

kurang berkonsentrasi dalam mengikuti kegiatan penyuluhan. 

Berdasarkan hal tersebut, diketahui bahwa terdapat sedikit perbedaan 

situasi tempat penelitian pada kedua kelompok intervensi. 

Sebagaimana menurut teori bahwa kemudahan seseorang untuk 

memperoleh informasi dapat mempercepat seseorang memperoleh 

pengetahuan yang baru.26 Kurangnya konsentrasi seseorang dalam 

menerima informasi tentu akan mempengaruhi pengetahuan baru yang 
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diperoleh. Oleh karena itu, diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar 

dapat melakukan penelitian sejenis dengan menyetarakan situasi 

tempat penelitian agar tidak mempengaruhi penyerapan informasi yang 

diterima oleh seseorang. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan didapatkan kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Rerata pengetahuan ibu tentang pemeriksaan IVA sebelum diberikan 

promosi kesehatan dengan media film adalah 9,80 dan setelah diberikan 

intervnsi meningkat menjadi 18,33. 

2. Rerata pengetahuan ibu tentang pemeriksaan IVA sebelum diberikan 

promosi kesehatan dengan media leaflet adalah 11,47 dan setelah 

diberikan intervensi meningkat menjadi 17,60. 

3. Ada perbedaan antara pengetahuan ibu sebelum dan setelah diberikan 

promsi kesehatan dengan media film di Wilayah Kerja Puskesmas 

Nanggalo Kota Padang Tahun 2017. 

4. Ada perbedaan antara pengetahuan ibu sebelum dan setelah diberikan 

promsi kesehatan dengan media leaflet di Wilayah Kerja Puskesmas 

Nanggalo Kota Padang Tahun 2017. 

5. Media film lebih efektif daripada leaflet dalam meningkatkan pengetahuan 

ibu tentang pemeriksaan IVA di Wilayah Kerja Puskesmas Nanggalo Kota 

Padang Tahun 2017.  
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B. Saran 

1. Bagi Tempat Penelitian 

Diharapkan kepada bidan agar dapat memberikan promosi kesehatan 

dengan media film karena lebih efektif daripada leaflet dalam 

meningkatkan pengetahuan seseorang tentang pemeriksaan IVA.  

2. Bagi Institusi Pendidikan 

Agar menjadi bahan referensi untuk institusi pendidikan tentang media 

promosi kesehatan serta bermanfaat digunakan sebagai bahan referensi 

dalam melakukan penelitian sejenis. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian sejenis 

dengan menyetarakan situasi tempat penelitian pada kedua kelompok 

intervensi agar diperoleh hasil yang lebih baik serta dapat melakukan 

penelitian dengan membandingkan efektivitas media lainnya seperti film 

dokumenter, film animasi, simulasi, slide, bill board, dan lain-lain agar 

diperoleh media yang paling efektif digunakan dalam promosi kesehatan 

untuk meningkatkan pengetahuan seseorang. 
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