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MOTTO 

Sesuatu yang akan menjadi sebuah kebanggaan, jika sesuatu itu 

dikerjakan, dan bukan hanya dipikirkan. Sebuah cita-cita akan 

menjadi kesuksesan, jika kita awali dengan berusaha untuk 

mencapainya. Bukan hanya menjadi sebuah impian 

Dan orang tua kita adalah anugerah terbesar di dalam sebuah 

kehidupan, menjadi panutan dalam hidup dan selalu mendoakan 

menuju kesuksesan di masa depan... “Follow Your Dreams, 

Believe In Yourself And Don’t Give Up” 

 

 

Kupersembahkan karya tulis ini untuk, 

Ayahanda dan ibunda tercinta, 

Saudara dan keluarga besarku, 

Serta almamaterku 

Sebagai tanda terima kasih 
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ABSTRAK 

Tamara Patricia (P00320014047) Gambaran Pengetahuan Remaja Tentang 

Pencegahan Kanker Serviks pada Mahasiswi Tingkat I Jurusan Keperawatan 

Poltekkes Kemenkes Kendari. Yang dibimbing oleh Dali dan Reni Devianti 

Usman (xiii + VI + 59 + 9 + 5). World Health Organization (WHO) menyatakan, 

kanker serviks menempati peringkat teratas di antara berbagai jenis kanker yang 

menyebabkan kematian pada perempuan di dunia. Kanker serviks dapat dicegah 

dengan melakukan pencegahan primer dan pencegahan sekunder. Penelitian ini 

bertujuan untuk memperoleh gambaran pengetahuan remaja tentang pencegahan 

kanker serviks pada Mahasiswi tingkat I Jurusan Keperawatan di Politeknik 

Kesehatan Kemenkes Kendari. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. 

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 21 Juli – 04 Agustus 2017. Populasi dalam 

penelitian ini adalah mahasiswi tingkat I Jurusan Keperawatan di Politeknik 

Kesehatan Kemenkes Kendari. Sampel berjumlah 50 orang yang diambil secara 

total sampling. Data diperoleh dari data primer dengan kuesioner. Hasil penelitian 

menunjukkan untuk pengetahuan remaja tentang pencegahan primer kanker 

serviks frekuensi tertinggi adalah pengetahuan baik sebanyak 21 orang (42%), dan 

yang terendah adalah pengetahuan kurang sebanyak 11 orang (22%). Pengetahuan 

tentang pencegahan sekunder frekuensi tertinggi adalah pengetahuan  baik 

sebanyak 23 orang (46%), dan terendah adalah pengetahuan kurang sebanyak 12 

orang (24%). Gambaran pengetahuan remaja tentang pencegahan kanker serviks 

frekuensi tertinggi adalah cukup sebanyak 30 orang (60%), dan terendah adalah 

pengetahuan baik sebanyak 9 orang (18%). Kesimpulan pada penelitian ini adalah 

tingkat pengetahuan mahasisiwi tingkat I Jurusan Keperawatan Poltekkes 

Kemenkes Kendari terhadap pencegahan kanker serviks masih dalam kategori 

cukup. 

Kata Kunci     : Pencegahan Kanker Serviks, Pengetahuan dan Remaja 

Daftar Pustaka : 35 (2002-2016) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kanker adalah penyakit dari sel-sel dalam tubuh. Tubuh terdiri dari 

jutaan sel kecil. Suatu keadaan sel yang bersifat abnormal dimana sel-sel pada 

bagian tertentu tumbuh diluar kendali dan dapat menyerang jaringan lain untuk 

membentuk sel-sel kanker lainnya. Hal ini pula yang dapat terjadi pada sel-sel 

yang melapisi leher rahim, yang kemudian dikenal dengan kanker serviks 

(Sarwono Prawirohardjo, 2011). 

Kanker serviks atau kanker mulut rahim merupakan salah satu penyakit 

kanker yang paling banyak dialami kaum wanita. Kanker serviks menyerang 

pada bagian organ reproduksi kaum wanita, tepatnya di daerah leher rahim di 

bagian bawah antara alat reproduksi wanita dan rahim. Berdasarkan data yang 

ada, dari sekian banyak penderita kanker di Indonesia, penderita kanker serviks 

mencapai sepertiga. Setiap tahun ribuan wanita meninggal karena penyakit 

kanker serviks (Redmond, 2010). 

Kanker serviks membutuhkan proses yang sangat panjang yaitu antara 10 

hingga 20 tahun untuk menjadi sebuah penyakit kanker yang pada mulanya dari 

sebuah infeksi. Saat tahap awal perkembangannya akan sulit untuk dideteksi. 

Oleh karena itu pentingnya pengetahuan tentang kanker serviks sejak dini bagi 

para wanita. Pengetahuan tentang penyebab dari kanker serviks dikalangan para 

anak remaja sangatlah penting (Price & Wilson, 2005). 
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Kanker serviks disebabkan oleh Human Papilloma Virus (HPV) yang 

ditularkan melalui hubungan seksual atau hubungan intim (seks pranikah) 

dengan pria yang sering berganti-ganti pasangan pada usia dini < 16 tahun, hal 

ini dapat meningkatkan resiko terkena kanker serviks. Kebiasaan hidup yang 

kurang baik juga bisa menyebabkan terjangkitnya kanker serviks, seperti 

kebiasaan merokok, kurangnya asupan nutrisi, penggunaan kontrasepsi oral 

dalam jangka waktu yang sangat lama, aktifitas seksual yang sering dikalangan 

remaja, dan paritas (jumlah kelahiran yang lebih atau sering) (Novita Vidi 

Yanty, 2013). 

Menurut survei yang melibatkan 5.423 wanita Asia dan dilakukan pada 9 

negara, termasuk Indonesia, terbukti hanya 2% wanita yang mengetahui bahwa 

infeksi HPV merupakan penyebab kanker serviks. Selain itu, ketidaktahuan para 

wanita akan ancaman kanker serviks juga turut membantu banyaknya wanita 

yang meninggal akibat penyakit ini (Diananda, 2009). 

Pengetahuan mengenai pencegahan kanker serviks sangat diperlukan 

untuk dapat mengubah perilaku wanita dalam menjaga kesehatan organ 

reproduksinya. Melalui pencegahan dan deteksi kanker serviks sedini mungkin, 

maka akan semakin besar kemungkinan untuk menekan angka kejadian kasus 

kanker serviks pada wanita.Strategi dalam pencegahan kanker serviks adalah 

dengan melakukan edukasi melalui promosi kesehatan atau penyuluhan pola 

hidup sehat (pencegahan primer) yang bertujuan untuk pembelajaran agar dapat 

mencegah terjadinya penyakit dan screening berupa pap smear (pencegahan 

sekunder) untuk menjangkau infeksi virus Human Papilloma Virus (HPV), 
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screening pap smear mampu mendeteksi secara dini perubahan pada serviks 

sebelum berkembang menjadi sel kanker sehingga dapat disembuhkan dengan 

segera (Nur Delima, 2016). 

World Health Organization (WHO) menyatakan, saat ini penyakit kanker 

serviks menempati peringkat teratas di antara berbagai jenis kanker yang 

menyebabkan kematian pada perempuan di dunia. Diketahui terdapat 493.243 

jiwa setiap tahun penderita kanker serviks baru di dunia dengan angka kematian 

sebanyak 273.505 jiwa. Hampir 90% kejadian kanker serviks terjadi di negara 

berkembang. Angka kejadian kanker serviks tertinggi ditemukan di Afrika yaitu 

lebih dari 45 per 100.000 per tahun dan Asia Tenggara 30-44,9 per 100.000 

perempuan setiap tahunnya (World health organization (WHO), 2010). 

Data World Health Organization (WHO, 2010), dalam waktu dua menit 

terdapat satu penduduk dunia meninggal karena kanker serviks di negara 

berkembang. Kanker serviks banyak dijumpai di negara-negara sedang 

berkembang seperti Indonesia, India, Bangladesh, Thailand, Vietnam, dan 

Filiphina. Angka kejadian kanker serviks di Indonesia pada tahun 2011 

mencapai angka 1/1.000penduduk pertahun dan penyebarannya terlihat 

terakumulasi di Jawa 2,1% dan Bali 2,0%. Angka ini diperkirakan akan terus 

meningkat 25% dalam kurun waktu 10 tahun mendatang jika tidak dilakukan 

tindakan pencegahan (Depkes RI, 2012). 

Prevalensi penyakit kanker serviks di Indonesia yaitu sebanyak 98.692 

kasus sebesar (1,4%). Dan di Sulawesi Tenggara penderita kanker serviks 

sebanyak 354 (3,9 %) (Riset Kesehatan Dasar, 2013). Berdasarkan data yang ada 
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pada tahun 2015 angka kejadian kanker serviks di Kendari sebanyak 101 kasus, 

Muna sebanyak 125 kasus, dan Kolaka sebanyak 117 kasus (Profil Kesehatan 

Sulawesi Tenggara, 2015). 

Jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Kendari Tahun 

2017 adalah salah satu dari empat Jurusan di Poltekkes Kendari Provinsi 

Sulawesi Tenggara dengan jumlah mahasiswi Tingkat I di Jurusan Keperawatan 

sebanyak 50 orang mahasisiwi. Berdasarkan survei awal yang dilakukan 

penelitipada tanggal 20 Maret 2017 dengan tehnik wawancara langsung pada 15 

orang mahasiswi Tingkat I dan ditemukan 10 orang (0,6%) yang belum 

mngetahui tentang cara pencegahan kanker serviks tersebut, dan 5 orang (0,3%), 

dalam hal ini dikarenakan mahasisiwi tingkat I Jurusan keperawatan dengan 

standar lulusan SMA yang belum memiliki pengetahuan tentang ilmu 

keperawatan maternitas dan penyakit kandungan. 

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitianberjudul “Gambaran Pengetahuan Remaja Tentang Pencegahan 

Kanker Serviks Pada Mahasiswi Tingkat I Jurusan Keperawatan Poltekkes 

Kemenkes Kendari.” 

B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah 

gambaran pengetahuan remaja tentang pencegahan kanker serviks pada 

Mahasiswi Tingkat I Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Kendari” ? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Memperoleh gambaran pengetahuan remaja tentang pencegahan kanker 

serviks pada Mahasiswi Tingkat I Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes 

Kendari. 

2. Tujuan Khusus 

a. Memperoleh gambaran pengetahuan remaja tentang pencegahan kanker 

serviks (pencegahan primer) pada Mahasiswi Tingkat I Jurusan 

Keperawatan Poltekkes Kemenkes Kendari. 

b. Memperoleh gambaran pengetahuan remaja tentang pencegahan kanker 

serviks (pencegahan sekunder) pada Mahasiswi Tingkat I jurusan 

Keperawatan Poltekkes Kemenkes Kendari. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Institusi Pendidikan 

Agar memberikan masukkan pada institusi Poltekkes khususnya Jurusan 

Keperawatan untuk mempertimbangkan memberi masukkan dalam program 

pengabdian masyarakat dalam bentuk penyuluhan terhadap anak usia 

sekolah tentang pencegahan kanker serviks. Hasil penelitian diharapkan 

dapat memberikan tambahan referensi bacaan pada Intitusi Poltekkes 

Kemenkes Kendari tentang kanker serviks. 

2. Bagi Mahasiswi Poltekkes Kemenkes Kendari Jurusan Keperawatan 

Kiranya dapat menambah pengetahuan tentang masalah kanker serviks 

kepada mahasisiwa Jurusan Keperawatan dan secara umum kepada semua 
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mahasisiwi Poltekkes Kendari sehingga dapat mencegah terjadinya kanker 

serviks. 

3. Bagi Peneliti 

Memberikan wawasan, pengetahuan dan pengalaman yang lebih banyak 

dalam rangka melakukan penelitian serta dapat mengaplikasikan 

pengetahuan yang diperoleh selama kuliah di Politekknik Kesehatan 

Kemenkes Kendari Jurusan Keperawatan. 
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BAB II 

TINJAUAN  PUSTAKA 

A. Tinjauan Tentang Pengetahuan 

1. Pengertian Pengetahuan 

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang 

melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terhadap 

obyek terjadi melalui panca indra manusia yakni penglihatan, pendengaran, 

penciuman, rasa dan raba dengan sendiri. Sebagian besar pengetahuan manusia 

diperoleh dari mata dan telinga (Notoadmojo, 2003). 

Menurut   WHO  (World  Health  Organization)  pengetahuan pada 

umumnya didapatkan dari pengalaman dan informasi yang didapatakan dari 

guru, orangtua, teman, buku, media massa dan lain-lain (WHO, 2000). 

2. Tingkat Pengetahuan 

Secara garis besar domain tingkat pengetahuan (kognitif) mempunyai enam 

tingkatan meliputi: mengetahui, memahami, menggunakan, menguraikan, 

menyimpulkan, dan mengevaluasi. Ciri pokok dalam taraf pengetahuan adalah 

ingatan tentang sesuatu yang diketahuinya baik melalui pengalaman, belajar 

ataupun informasi yang diterima dari orang lain (Notoadmodjo, 2003). 

Pengetahuan yang cukup didalam domain kognitif mempunyai 6 tingkat 

yaitu: (Notoadmojo, 2003). 

a. Tahu (know) 

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari 

sebelumnya. Termasuk kedalam pengetahuan tingkat ini adalah tingkat 
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kembali (recall) terhadap suatu yang spesifik dan dan seluruh bahan yang 

dipelajari atau terangsang yang telah diterima. Oleh sebab itu “tahu” ini 

adalah merupakan tingkat pengetahuan yang paling rencah. Kata kerja untuk 

mengukur bahwa orang tahu tentang apa yang dipelajari yaitu menyebutkan, 

menguraikan, mengidentifikasi, menyatakan dan sebagainya. 

b. Memahami (comprehention) 

Memahai artinya sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara 

benar tentang objek yang diketahui dan dimana dapat menginterprestasikan 

secara benar. Orang yang telah paham terhadap objek atau materi terus dapat 

menjelaskan, menyebutkan contoh, menyimpulkan meramalkan dan 

sebagainya terhadap suatu objek yang dipelajari. 

c. Aplikasi (application) 

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang 

telah dipelajari pada situasi ataupun kondisi riil (sebenarnya). Aplikasi disini 

dapat diartikan aplikasi atau penggunaan hukum-hukum, rumus, metode, 

prinsip, dan sebagainya dalam konteks atau situasi yang lain. 

d. Analisis (analysis) 

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menyatakan materi atau suatu 

objek kedalam komponen-komponen tetapi masih didalam struktur 

organisasi tersebut dan masih ada kaitannya satu sama lain. 

e. Sintesis (synthesis) 

Sintesis yang dimaksud menunjukan pada suatu kemampuan untuk 

melaksanakan atau menghubungkanbagian-bagian didalam suatukeseluruhan 
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yang baru. Dengan kata lain sintesis adalah suatu kemampuan untuk 

menyusun formulasi baru dari formulasi yang ada. 

f. Evaluasi (evaluation) 

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi 

atau penilaian terhadap suatu materi atau objek. Penilaian-penilaian 

ituberdasarkan suatu criteria yang ditentukan sendiri atau menggunakan 

kriteria-kriteria yang telah ada. 

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengetahuan 

Menurut Notoatmodjo  (2003),  pengetahuan seseorang dapat dipengaruhi 

oleh beberapa factor, yaitu; 

a. Umur 

Umur adalah umur responden menurut tahun terakhir. Umur sangat erat 

hubungannya dengan pengetahuan seseorang, karena semakin bertambah 

usia maka semakin banyak pula pengetahuannya. 

b. Pengalaman 

Pengalaman dapat diperoleh dari pengalaman sendiri maupun 

pengalaman orang lain. Pengalaman yang sudah dapat memperluas 

pengetahuan seseorang. Pengalaman adalah hasil sentuhan alam dengan 

panca indra. 

c. Tingkat Pendidikan 

Pendidikan dapat membawa wawasan atau pengetahuan seseorang. 

Secara umum, seseorang berpendidikan lebih tinggi akan mempunyai 
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pengetahuan yang lebih luas dibandingkan dengan seseorang yang tingkat 

pendidikannya lebih rendah. 

Pendidikan diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu: pendidikan 

rendah (SD dan SMP), pendidikan menengah (SMA), dan pendidikan tinggi 

(perguruan tinggi). 

d. Pendidikan Formal 

Sebagian besar waktu remaja untuk memperoleh pengetahuan ada di 

sekolah. Maka adanya kurikulum mengenai kesehatan reproduksi dapat 

memepengaruhi pengetahuan remaja mengenai kesehatan reproduksi. 

e. Pendidikan Non Formal 

Keluarga merupakan kelompok social utama dimana seseorang belajar. 

Dari keluarga pula remaja dapat memperoleh pengetahuan mengenai 

kesehatan reproduksi. Selain keluarga pengetahuan kesehatan reproduksi 

dapat diperoleh dari lembaga dan organisasi masyarakat (Ketut Wida K, 

2012). 

d. Penghasilan 

Penghasilan tidak berpengaruh langsung terhadap pengetahuan 

seseorang. Namun bila seseorang berpenghasilan cukup besar maka dia akan 

mampu untuk menyediakan atau membeli fasilitas-fasilitas sumber 

informasi. 

e. Sumber Informasi 

Informasi adalah data yang sudah diproses kedalam suatu bentuk yang 

mempunyai arti bagi si penerima dan mempunyai nilai nyata dan terasa 
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kepuasan saat ini atau kepuasan mendatang, informasi yang datang dari 

pengirim pesan yang ditujukan kepada penerima pesan. Adapun sumber 

informasi adalah sebagai berikut : 

1) Media cetak seperti leaflet, poster dan lain-lain. 

2) Media elektronik seperti televisi, radio, video, slide dan lain-lain. 

3) Non-Media seperti dapat dari keluarga, teman, tenaga kesehatan 

(Notoadmodjo, 2005). 

f. Faktor lingkungan 

Menurut Ann. Mariner yang dikutip dari Nursalam (2003) lingkungan 

merupakan suatu kondisi yang ada disekitar manusia dan pengaruhnya yang 

dapat mempengaruhi perkembangan dan perilaku orang atau kelompok. 

g. Sosial Budaya 

Sistem sosial budaya yang ada pada masyarakat dapat mempengaruhi 

dari sikap dalam menerima informasi. 

4. Cara Memperoleh Pengetahuan 

Cara memperoleh pengetahuan yang dikutip dari (Notoadmodjo, 2003) 

adalah sebagai berikut : 

a. Cara tradisional 

1) Cara coba salah (trial and error) 

Apabila seseorang mengalami persoalan, upaya pemecahannya 

dilakukan dengan coba-coba saja. Apabila ada kemungkinan tersebut 

tidak berhasil kemungkinan dicoba yang lain. 
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2) Berdasarkan pengalaman pribadi 

Pengalaman pribadi dapat digunakan sebagai upaya memperoleh 

pengetahuan memecahkan permasalahan yang terjadi. 

3) Melalui jalur pikir 

Dengan perkembangan kebudayaan umat manusia, cara berfikir 

manusia pun ikut berkembang dari sini manusia telah mampu melakukan 

penalarandalam memperoleh pengetahuan. 

b. Cara modern dalam memperoleh pengetahuan 

 Cara baru atau modern dalam memperoleh pengetahuan pada dewasa ini 

lebih sistematis, logis dan ilmiah. Cara ini disebut “Metode penelitian 

ilmiah” atau lebih popular disebut metodologi penelitian (research 

methodology).Deobold Van Dallen mengatakan bahwa dalam memperoleh 

kesimpulan dilakukan dengan megadakan observasi langsung dan membuat 

pencatatan-pencatatan terhadap semua fakta sehubungan dengan objek yang 

diamatinya. Pencatatan ini mencakup 3 hal pokok, yakni : 

1) Segala sesuatu yang positif, yakni gejala tertentu yang muncul pada saat 

dilakukan pengamatan. 

2) Segala sesuatu yang negatif, yakni gejala tertentu yang tidak muncul 

pada saat dilakukan pengamatan. 

3) Gejala-gejala yang muncul secara bervariasi, yaitu gejala-gejala yang 

berubah-ubah pada kondisi-kondisi tertentu. 
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5. Cara Mengukur Pengetahuan 

Menurut Nursalam ( 2003 ), bahwa untuk menilai kemampuan seseorang 

dapat dikategorikan menjadi tiga kategori yaitu ; 

a. Baik : jika dapat menjawab benar kuesioner dengan skor 80-100 % 

b. Cukup : Jika dapat menjawab benar kuesioner dengan skor 60-79 % 

c. Kurang : jika menjawab benar kuesioner dengan skor benar <60. 

B. Tinjauan Tentang Remaja 

1. Pengertian Remaja 

Remaja dalam arti Adolescence (Inggris) berasal dari kata latin Adolescene 

yang artinya tumbuh ke arah kematangan. Kematangan disini tidak hanya 

kematangan fisik saja tetapi juga kematangan sosial-psikologis (Wiknjosastro, 

2003). 

Masa remaja adalah masa peralihan dimana perubahan secara fisik dan 

psikologis dari masa kanak-kanak ke masa dewasa (Hurlock, 2003). Perubahan 

psikologis yang terjadi pada masa remaja meliputi intelektual, emosi dan 

kehidupan sosial. Perubahan fisik mencakup organ seksual yaitu alat-alat 

reproduksi sudah mencapai kematangan dan mulai berfungsi dengan baik 

(Sarwono, 2006). 

Remaja didefinisikan sebagai periode transisi perkembangan dari masa 

kanak-kanak ke masa dewasa , yang mencakup aspek biologi, kognitif, dan 

perubahan sosial yang berlangsung antara usia 10-19 tahun (Santrock dalam tim 

penulis Poltekkes Depkes Jakarta I, 2010). Pada masa remaja terdiri dari masa 
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remaja awal (10-14 tahun), masa remaja pertengahan (15-16 tahun), dan masa 

remaja akhir (17-19 tahun). 

Remaja awal (10-14 tahun) adalah masa yang ditandai dengan berbagai 

perubahan pada dirinya baik secara fisik, psikis maupun secara sosial, sering 

mengakibatkan kesulitan dalam menyesuaikan diri, dan pada saat ini remaja 

mulai mencari identitas diri. Remaja pertengahan (15-16 tahun) ditandai dengan 

bentuk tubuh yang sudah menyerupai orang dewasa. Oleh karena itu, remaja 

sering kali diharapkan dapat berperilaku seperti orang dewasa, meskipun belum 

siap secara psikologis. Pada masa ini sering terjadi konflik, karena remaja sudah 

mulai bebas mengikuti teman sebaya yang erat kaitannya dengan pencarian 

identitas diri, sedangkan dilain pihak mereka masih tergantung dengan orang 

tua. Remaja akhir (17-19 tahun) ditandai dengan perubahan biologis yang sudah 

melambat, tetapi masih berlangsung ditempat-tempat lain. Emosi minat, 

konsentrasi, dan cara berpikir remaja akhir mulai stabil. Kemampuan untuk 

menyelesaikan masalah sudah meningkat dan siap untuk menjadi orang dewasa 

yang mandiri (Perry & Potter, 2009). 

Muangman dalam Sarwono (2006), mendefinisikan tentang remaja yang 

lebih bersifat konseptual World Health Organization (WHO). Dalam definisi 

tersebut dikemukakan tiga kriteria yaitu: 

a. Biologis 

Individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda 

seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual. 
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b. Psikologis 

Individu mengalami perkembangan psikologi dan pola identifikasi dari 

kanak-kanak menjadi dewasa. 

c. Sosial ekonomi 

Terjadi peralihan dari ketergantungan sosial-ekonomi yang penuh kepada 

keadaan yang relatif  lebih mandiri (Wiknjosastro, 2003). 

Masa remaja merupakan masa pencarian diri. Remaja harus membentuk 

hubungan yang dekat bersama teman sebayanya, jika tidak mereka akan merasa 

terisolasi secara sosial atau tidak memiliki teman (Perry dan Potter, 2009).  

Masa remaja adalah suatu tahapan pertumbuhan sesudah pubertas sampai 

waktu dewasa, dan juga masa transisi dari masa anak-anak ke dewasa. Masa 

remaja pada perempuan dimulai pada umur 12-14 tahun dan laki-laki pada umur 

14-16 tahun (Ensiklopedi Nasional Indonesia), sedangkan batasan usia remaja 

menurut WHO adalah 10-12 tahun. 

Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), menyebut kaum muda (youth) untuk 

batasan usia 15-24 tahun dan menetapkan tahun 1985 sebagai tahun pemuda 

Internasional (Eni Kusmiran, 2011). 

2. Ciri-ciri Remaja 

Ciri-ciri remaja menurut Hurlock (2003) adalah sebagai berikut:  

a. Masa peralihan 

Yaitu terjadi peralihan dan tahap perkembangan ke tahap berikutnya. 

Bila anak beralih dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, anak harus 

meninggalkan segala sesuatu yang bersifat kekanak-kanakan dan juga harus 
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mempelajari perilaku yang baru untuk menggantikan perilaku dan sikap 

yang sudah ditinggalkan. 

b. Masa periode perubahan 

Ada perubahan yang sama hampir bersifat universal, yaitu: 

1) Meninggalkan emosi yang intensitasnya tergantung pada tingkat 

perubahan fisik dan psikologi yang terjadi. 

2) Perubahan tubuh, minat dan peran yang diharapkan oleh kelompok sosial 

yang menimbulkan masalah baru. 

3) Perubahan minat dan pola perilaku, maka nilai-nilai juga berubah. 

c. Usia bermasalah 

Masalah remaja sering sulit diatasi karena pada masa kanak-kanak 

sebagian diselesaikan oleh orang tua sehingga kebanyakan remaja tidak 

berpengalaman dalam mengatasi masalah. Namun di sisi lain remaja merasa 

diri mandiri, sehingga mereka ingin mengatasi masalahnya sendiri dan 

menolak bantuan orang tua. 

d. Masa mencari identitas 

Penyesuaian diri dengan standar kelompok adalah jauh lebih penting 

bagi anak yang besar daripada individualistis, seperti cara berpakaian, 

berbicra, dan berperilaku ingin sama seperti teman gengnya, dan setiap 

penyimpangan dari standar kelompok dapat mengancam keanggotaan dalam 

kelompok. 

Pada tahun-tahun awal masa remaja, penyesuaian dengan kelompok 

masih tetap penting bagi anak laki-laki dan perempuan. Lambat laun mereka 
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mulai mendambakan identitas diri dan tidak puas dengan menjadi sama 

dengan teman-teman dalam segala hal, seperti sebelumnya. 

e. Masa usia yang menimbulkan ketakutan 

Menurut Majeres Cit Hurlock (2003) “banyak anggapan populer tentang 

remaja yang mempunyai arti bernilai, dan sayangnya, banyak diantaranya 

yang bersifat negatif”. Anggapan stereotipe budaya bahwa remaja adalah 

anak-anak yang tidak menjadi rapih, tidak dapat dipercaya, cenderung 

merusak dan berperilaku merusak, menyebabkan orang dewasa harus 

memimbing dan mengawasi kehiduan remaja muda, bertanggung jawab, dan 

bersikap tidak simpatik terhadap perilaku remaja normal. 

f. Masa yang tidak realistic 

Remaja melihat dirinya sendiri dan orang lain sebagaimana yang ia 

inginkan dan bukan sebagaimana adanya, terlebih dalam hal cita-cita. Cita-

cita yang tidak realistik ini menyebabkan  meningginya emosi yang 

merupakan ciri dari awal masa remaja. 

g. Ambang masa dewasa 

Remaja semakin mendekati usia kematangan menjadi gelisah untuk 

meninggalkan stereotif  belasan tahun dan untuk memberikan kesan mereka 

menjadi dewasa, berpakaian dan bertindak seperti orang dewasa ternyata 

belumlah cukup, karena itu remaja memulai memusatkan diri pada perilaku 

yang berhubungan dengan status dewasa , yaitu merokok, minum-minuman 

keras, memakai NAPZA, dan terlibat dalam perbuatan seks. Mereka 
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menganggap bahwa perilaku ini akan memberikan citra yang mereka 

inginkan (Hurlock,2003). 

3. Masalah Kesehatan Remaja 

Program kesehatan yang berbasis komunitas maupun sekolah memiliki fokus 

pada promosi kesehatan dan pencegahan penyakit. Untuk mengenali faktor 

resiko pada remaja dan memberikan edukasi pencegahan PMS, HIV, termasuk 

kanker serviks yang disebabkan oleh Human Papilloma Virus (HPV), dan 

kehamilan yang tidak diinginkan. 

Penyakit Menular Seksual (PMS) menyerang 3 juta remaja yang aktif secara 

seksual setiap tahunnya. Tingginya insiden tersebut mengakibatkan timbulnya 

kewajiban skrining PMS bagi remaja walaupun mereka tidak memiliki gejala. 

Pemeriksaan fisik tahunan pada remaja yang aktif secara seksual mencakup 

anamnesis seksual dan pemeriksaan cermat pada genitalia sehingga 

Condylomata acuminata, Herpes, Human Papilloma Virus (HPV) yang 

menyebabkan terjadinya Kanker Serviks, Phthirus pubis (kutu), Chancre Sifilis 

primer dan PMS lainnya dapat terdeteksi. 

Pemeriksaan yang disarankan bagi wanita adalah Papanicolaou (Pap) smear, 

Kultur Gonorrhea dan Chlamydia dari sediaan serviks uteri, dan pemeriksaan 

sifilis. Sedangkan bagi pria kultur gonorrhea dan Chlamydia dari uretra dan 

pemeriksaan sifilis disarankan untuk dilakukan (Perry & Potter, 2009). 
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C. Tinjauan Tentang Kanker Serviks 

1) Pengertian Kanker Serviks 

Kanker serviks adalah suatu proses keganasan yang terjadi pada serviks 

(kanalis servikalis atau porsio). Sel kanker serviks berasal dari sel epitel serviks 

yang mengalami mutasi genetik sehingga terjadi perubahan perilaku. Sel epitel 

serviks yang bermutasi melakukan pembelahan sel yang tidak terkendali, 

imortal, dan menginvasi jaringan stroma yang dibawahnya. Jika mutasi genetik 

ini tidak dapat diperbaiki maka akan terjadi pertumbuhan kanker (Sarwono 

Prawirohardjo, 2006). 

Kanker  serviks adalah tumor ganas primer yang berasal dari sel epitel 

skuamosa. Kanker serviks merupakan kanker yang terjadi pada serviks atau 

leher rahim, suatu daerah pada organ reproduksi wanita yang merupakan pintu 

masuk ke arah rahim, letaknya antara rahim (uterus) dan liang senggama atau 

vagina (Notodiharjo, 2002). 

2) Anatomi dan Fisiologi Serviks 

Serviks merupakan segmen uterus bagian bawah yang dilapisi epitel 

torak pensekresi mukus dalam kesinambungan langsung dengan epitel vagina, 

yang berfungsi sebagai jalan lahir. 

Ektoserviks merupakan epitel berlapis yang gepeng serupa dengan 

vagina, dengan peralihan agak mendadak diantara keduanya, sambungan 

skuamokolumnar. Serviks mengalami perubahan selama masa usia reproduktif 

maupun dalam siklus menstruasi. Sambungan skuamokolumnar normalnya 
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terletak dalam kanalis endoservikalis, tetapi dapat berada jauh diluar pada 

ekstoserviks, baik pasca persalinan atau atas dasar kongenital. 

Mukus serviks dihasilkan sebagai respon terhadap estrogen dan dengan 

eversi sel torak pensekresi mukus pada ektoserviks, suatu secret mukoid dan 

kadang-kadang purulen bias dialami. Walaupun ini bisa menyebabkan secret 

yang berbau busuk, tetapi tidak ada makna patologi dan tampaknya tidak 

mengubah kapasitas reproduksi. 

Mukus memberikan sawar bakteri diantara traktus genitalis atas yang 

steril dan vagina yang mengandung bakteri dan memudahkan sperma berjalan 

pada saat ovulasi. 

Arsitektur endoserviks mempunyai beberapa kripta yang memberikan 

penampungan untuk sperma, tempat sperma bertahan sampai beberapa hari 

setelah koitus. 

Saluran yang terdapat pada serviks disebut kanalis servikalis berbentuk 

sebagai saluran lonjongan panjang 2,5 cm. Saluran ini oleh kelenjar-kelenjar 

serviks, berbentuk sel-sel torak bersilia dan berfungsi sebagai reseptakulum 

seminis. Pintu saluran serviks sebelah dalam disebut Ostium Uteri Internum 

(OUI) dan pintu vagina (OUE) Ostium Oteri Eksternum. Kedua pintu ini penting 

dalam klinik misalnya pada penilaian jalannya persalinan, abortus dan 

sebagainya (Price dan Wilson, 2005). 

3) Etiologi Kanker Serviks 

Infeksi virus HPV (Human Papilloma Virus) merupakan penyebab 

utama kanker serviks. Virus ini bersifat spesifik dan hanya akan tumbuh di 
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dalam sel manusia terutama pada epitel mulut rahim atau sel-sel lapisan 

permukaan. HPV tipe 16, 18, 31, 33, 35, 45, 51, 52, 56, dan 58 ditemukan pada 

kanker dan prakanker. Virus HPV yang paling sering menyebabkan kanker 

serviks adalah virus HPV tipe 16 dan 18 yang mempunyai peranan penting 

dalam replikasi virus melalui sekuensi gen E6 dan E7 dengan mengkode 

pembentukan protein-protein yang penting. 

Onkoprotein E6 akan berikatan dengan p53 (gen penekan tumor) 

menyebabkan  p53 menjadi tidak aktif untuk menekan pertumbuhan tumor, 

sedangkan untuk E7 akan berikatan dengan pRb (produk gen retinoblastoma) 

menjadi tidak aktif. 

HPV menempel pada reseptor permukaan sel dengan perantara virus 

attachment yang tersebar pada permukaan virus. HPV yang menempel pada 

reseptor permukaan sel akan melakukan penetrasi, adanya luka mempermudah 

virus memasuki sel. Virus masuk dan mengeluarkan genom setelah itu kapsid 

dihancurkan. Setelah virus masuk ke dalam inti sel, virus melakukan transkripsi 

dengan DNA-nya berubah menjadi MRNA. 

Secara seluler, mekanisme terjadinya kanker serviks berhubungan 

dengan siklus sel yang diekspresikan oleh HPV. Protein utama terkait dengan 

karsinogen adalah E6 dan E7. Bentuk genom HPV sirkuler jika terintegrasi akan 

menjadi linear dan terpotong diantara gen E2 dan E1. Integrasi antara genom 

HPV dengan DNA manusia menyebabkan gen E2 tidak berfungsi sehingga akan 

merangsang E6 berkaitan dengan p53 dan E7 berkaitan dengan pRb. 
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Ikatan antara protein E6 dan gen p53 akan menyebabkan p53 tidak 

berfungsi sebagai gen supresi tumor yang bekerja di fase G1 dengan tujuan 

penghentian siklus sel yaitu agar sel dapat memperbaiki kerusakan sebelum 

berlanjut ke fase S. Mekanisme kerja p53 adalah dengan menghambat kompleks 

cdk-cyclin yang akan merangsang sel memasuki fase selanjutnya. Jika E6 

berikatan dengan p53 maka sel terus bekerja sehingga sel akan terus membelah 

dan menjadi abnormal. 

Protein retinoblastoma (pRb) dan gen lain menyerupai pRb (p130 dan 

p107) berfungsi mengkontrol ekspresi sel yang diperantarai oleh E2F. Ikatan 

pRb dengan E2F akan menghambat gen yang mengatur sel keluar dari fase G1. 

Jika pRb berikatan dengan protein E7 dari HPV maka E2F tidak terikat sehingga 

menstimulasi poliferasi sel yang melebihi batas normal dan sel tersebut menjadi 

sel karsinoma (Sinta Al et, 2010). 

Infeksi virus papiloma sering terdapat pada wanita yang aktif secara 

seksual, beberapa faktor yang dapat meningkatkan kejadian kanker serviks 

meliputi usia pertama kali melakukan hubungan seks (kurang dari 18 tahun), 

pasangan seks yang berganti-ganti, paritas, merokok, riwayat penyakit kelamin, 

penggunaan kontrasepsi oral, serta sosioekonomi (Rasjidi, 2008). 

4) Faktor Resiko Kanker Serviks 

a. Hubungan Seksual 

Kanker serviks diperkirakan sebagai penyakit yang ditularkan secara 

seksual, dimana beberapa bukti menunjukkan adanya hubungan antara 

riwayat hubungan seksual dan resiko penyakit ini. Sesuai dengan etiologi 
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terinfeksinya wanita dengan partner seksual yang banyak dan yang memulai 

hubungan seksual pada usia muda akan meningkatkan resiko terkena kanker 

serviks. Karena sel kolumnar serviks lebih peka terhadap metaplasia selama 

usia dewasa, maka wanita yang berhubungan seksual sebelum usia 18 tahun 

akan beresiko terkena kanker serviks lima kali lipat. Keduanya, baik usia 

saat pertama berhubungan maupun jumlah partner seksual, adalah factor 

resiko kuat untuk terjadinya kanker serviks (Rasjidi, 2008). 

b. Karakteristik Partner 

Sirkumsisi pernah dipertimbangkan menjadi faktor pelindung, tetapi 

sekarang hanya dihubungkan dengan penurunan faktor resiko. Studi kasus 

kontrol menunjukkan bahwa pasien dengan kanker serviks lebih sering 

menjalani seks aktif dengan partner yang melakukan seks berulang kali. 

Selain itu, partner dari pria dengan kanker penis dan pria yang istrinya 

meninggal terkena kanker serviks juga akan meningkatkan resiko kanker 

serviks (Rasjidi, 2008). 

c. HPV (Human Papilloma Virus) 

HPV tidak mempunyai envelope sehingga lebih tahan terhadap kondisi 

lingkungan. HPV merupakan virus DNA yang bersifat nonlitik dan 

melakukan replikasi di sel-sel epitel skuamosa. Jaringan target meliputi kulit 

dan membrane mukosa. Bagian tubuh yang diserang adalah tangan, kaki, dan 

daerah genital. Infeksi kronis HPV tipe tertentu dapat menyebabkan 

keganasan. Lebih dari 90% kanker serviks disebabkan oleh HPV tipe 16, 18, 

31, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68, dan 70. Penularan dapat melalui 
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beberapa cara, yaitu secara seksual, kontak langsung kulit ke kulit, dan 

melalui kontak dengan benda mati yang terkontaminasi HPV (Akhmad 

Sudibya, 2010). 

d. Virus Herpes Simpleks (HSV) 

Herpes genital adalah suatu penyakit yang umum, berimplikasi dalam 

perkembangan kanker serviks, karena adanya Penyakit Menular Seksual 

(PMS) multiple pada individu yang sama. Kadang sulit untuk mengisolasi 

suatu infeksi spesifik untuk membuktikan nilai prediktif independennya 

(Rasjidi, 2009). 

e. Imunosupresi 

HIV (Human Immunodeficiency Virus) merupakan virus penyebab AIDS 

yang menyebabkan system imun tubuh menurun dan membuat perempuan 

beresiko tinggi terinfeksi HPV. Peneliti percaya bahwa sistem imun penting 

untuk merusak, memperlambat pertumbuhan dan penyebaran sel kanker. 

Pada wanita dengan HIV, prakanker serviks mungkin akan berkembang 

menginvasi dengan cepat untuk menjadi kanker dari pada normalnya. Wanita 

yang mengkomsumsi obat-obat penekan sistem imun memiliki resiko yang 

lebih tinggi dari rata-rata perkembangan kanker serviks (Sylvia Saraswati, 

2010). 

f. Merokok 

Hindari merokok karena tembakau mengandung bahan-bahan karsinogen 

baik yang dihisap sebagai rokok atau sigaret, maupun yang dikunyah. Bahan 

yang berasal dari tembakau  yang dihisap terdapat pada getah serviks wanita 
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perokok dan dapat menjadi  kokarsinogen infeksi virus pada kanker serviks. 

Selain itu, merokok memperbesar kemungkinan mendapat penyakit kanker 

lainnya seperti, kanker paru, mulut, nasofaring, laring dan esophagus 

(Rasjidi, 2010). 

g. Defisiensi Nutrisi 

Terjadinya peningkatan displasia ringan dan sedang yang berhubungan 

dengan defisiensi zat gizi seperti betakarotin,vitamin A dan asam folat. 

Banyak mengkomsumsi sayuran dan buah-buahan yang mengandung bahan-

bahan antioksidan seperti alpukat, brokoli, kol, wortel, jeruk, anggur, 

bawang, bayam dan tomat berkhasiat untuk mencegah terjadinya kanker. 

Dari beberapa penelitian melaporkan defisiensi terhadap asam folat, vitamin 

C, vitamin E, betakarotin atau retinol dihubungkan dengan peningkatan 

resiko kanker serviks (Rasjidi, 2009). 

h. Etnis dan Faktor Sosial 

Wanita di kelas sosioekonomi yang palin rendah memiliki faktor resiko 

lima kali lebih besar dari pada faktor resiko pada wanita di kelas 

sosioekonomi yang paling tinggi. Hal ini dapat dikarenakan status ekonomi 

rendah memiliki kecendrungan tidak mampu membayar Pap smear rutin 

(Rasjidi, 2008). 

i. Kontrasepsi Barier 

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa penggunaan metode barier 

(diafragma dan kondom) akan menurunkan resiko kanker serviks. Hal ini 

dikarenakan serviks dilindungi dari kontak langsung bahan karsinogen dari 
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cairan semen. Hampir semua spermisida mengandung surfaktan kimia aktif 

untuk menghentikan gerakan sperma. Beberapa kontrasepsi lain dapat 

menginaktifkan virus yang ditularkan secara seksual (Rasjidi, 2008). 

j. Riwayat Ginekologis 

Hamil diusia muda dan jumlah kehamilan yang lebih atau manajemen 

persalinan yang tidak tepat dapat pula meningkatkan resiko kanker serviks. 

(Rasjidi, 2008) sedangkan (Sylvia Saraswati, 2010) melahirkan banyak anak 

dapat meningkatkan resiko kanker serviks diantara wanita-wanita yang 

terinfeksi HPV. 

k. Kontrasepsi Oral 

Resiko non infasif dan infasif kanker serviks berhubungan dengan 

kontrasepsi oral. Wanita yang menggunakan kontrasepsi oral (pil KB) dalam 

jangka 5 tahun atau lebih, memiliki resiko lebih besar terkena kanker serviks 

dibandingkan wanita yang tidak pernah menggunakan kontrasepsi oral. 

Resiko lebih tinggi setelah 10 tahun digunakan (Rasjidi, 2009). 

5) Patofisiologi Kanker Serviks 

Kanker serviks biasanya muncul pada pertemuan antara kanalis 

servikalis dan ektoserviks dimana epitel kolumnar diganti epitel skuamosa pada 

usia dewasa dan kehamilan. Skuamokolumnar junction ini merupakan zona 

transformasi. Terdapat bukti histokimia, sitokimia epidemiologi yang 

menunjukkan bahwa intraepithelial neoplasia serviks (CIN) akan berlanjut. 

Proses perkembangan kanker serviks akan berlangsung lambat, diawali 

dengan adanya perubahan displasia yang perlahan-lahan menjadi progresif. 
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Displasia tidak melibatkan seluruh lapisan epitel serviks, yang dibagi menjadi 

displasia ringan, sedang dan berat. Displasia ini dapat muncul bila ada aktivitas 

regresi epitel yang meningkat misalnya akibat trauma mekanik atau kimiawi, 

infeksi virus atau bakteri dan gangguan keseimbangan hormone. Displasia 

merupakan neoplasma serviks intraepitel (CIN). Tingkatannya adalah CIN 1 

(displasia ringan), CIN 2 (displasia sedang), CIN 3 (displasia berat dan insitu). 

Dalam jangka waktu 7 – 10 tahun, perkembangan tersebut menjadi 

bentuk invasi pada stroma serviks dengan adanya proses keganasan. Perluasan 

lesi di serviks dapat menimbulkan luka, menjadi bentuk preinvasif, carcinoma 

insitu yang diawali fase statis dalam waktu 10 – 12 bulan lesi di serviks 

menyebabkan pertumbuhan yang eksofilik atau dapat berinfiltrasi ke kanalis 

serviks. 

Lesi dapat meluas ke forniks, jaringan pada serviks. Para metrium dan 

pada akhirnya meluas ke arah segmen bawah uterus dan cavum uterus. Penyebab 

kanker ditentukan oleh stadium dan ukuran tumor, jenis histologik dan ada 

tidaknya invasi ke pembuluh darah, anemis, hipertensi dan adanya demam (Price 

& Wilson, 2005). 

Perluasan kanker serviks dapat secara langsung, melalui aliran getah 

bening sehingga bermetastasis ke kelenjar getah bening ilika interna atau 

eksterna, obturator, para aorta, ductus thoracicus, sampai ke skalen kiri; 

penyebaran ke kelenjar getah bening inguinal melalui ligamentum rotundum dan 

pembuluh darah atau hematogen (Sarwono Prawirohardjo, 2011). 
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6) Manifestasi Klinis Kanker Serviks 

Pada remaja putri terjadi pengeluaran sel telur (ovulasi) dan menarche 

(menstruasi yang pertama, biasanya pada usia 10-14 tahun). Sejak menarche 

wanita sering mengalami  leukorrhea atau keputihan. 

Leukorrhea atau keputihan adalah istilah untuk menggambarkan gejala 

keluarnya cairan dari vagina, selain darah. Leukorrhea dikatakan fisiologis jika 

terjdi beberapa hari sebelum dan sesudah menstruasi, pada pertengahan siklus 

atau pada saat ovulasi dan mendapat stimulasi seksual. Karakteristik leukorrhea 

fisiologis yaitu, sekretnya bening, agak kental, tidak mengalir, tidak berbau, 

tidak menimbulkan rasa gatal dan pH keasamannya  antara 3,5-4,5. 

Hal ini normal terjadi pada semua wanita dimasa produksinya, baik yang 

bertubuh gemuk maupun kurus. Sedangkan leukorrhea  dikatakan patologis 

apabila terjadi diluar masa-masa tersebut disertai perubahan warna sekret 

menjadi kekuningan hingga kehijauan, kental, berbau busuk dan keluar dengan 

jumlah yang berlebihan, dapat juga disertai pruritus atau panas di daerah vulva, 

dan  dysuria. Leukorrhea yang berlebihan, berbau busuk dan tak kunjung 

sembuh merupakan gejala yang lazim muncul pada kasus kanker serviks (Nia 

Risa D, 2008). 

Gejala klinis keganasan kanker serviks meliputi keputihan yang sulit 

sembuh dan disertai bau dan terdapat kontak berdarah, kemungkinan terdapat 

rasa sakit saat hubungan seksual (dispareunia). Pada stadium dini keadaan 

umum penderita masih baik, tetapi pada stadium lanjut keadaan umum dapat 
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mengalami penurunan kesehatan. Penderita akan tampak pucat, kurus, nafsu 

makan menurun, mengeluarkan keputihan disertai darah terus menerus, 

keputihan dapat bercampur darah dan berbau, perut bagian bawah terasa sesak 

dan disertai nyeri, tungkai bagian bawah dapat bengkak karena bendungan pada 

pembuluh darah balik dikaki. Pada stadium lanjut, pengobatan sudah tidak dapat 

dilakukan kecuali dengan penyinaran ronsen (radiasi) dari luar dan memberikan 

sitostatika (kemoterapi) yang hasilnya tidak terlalu memuaskan. 

Dikemukakan pula bahwa keputihan bukan penyakit tetapi gejala umum 

penyakit infeksi, tumor jinak serta tumor ganas dari alat kelamin. Oleh karena 

itu dengan terjadinya keputihan yang sulit sembuh, sebaiknya segera melakukan 

konsultasi dengan dokter, sehingga dapat ditentukan langkah-langkah untuk 

diketahui penyebabnya (Manuaba, 2009). 

a. Stadium  Gejala klinis 

O-in situ Tetap bertahan sampai sekitar 10 tahun baru 

mencapaistadium early invasived. Keputihanyang sulit 

sembuh, dan dapat di sertai gatal, terdapat perlukaan 

ringan sehingga dapat terjadi “kontak berdarah” artinya 

setelah hubungan seksual terjadi perdarahan. 

Early invasived Keputihan semakin banyak, kadang berbau dan 

bercampur darah. Kontak berdarah semakin sering 

terjadi dan keberadaan tumornya masih terlokalisasi. 
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Stadium I-IIa Gejala klinisnya semakin berat, keputihan terus menerus 

bahkan dapat disertai darah yang bersifat intermiten. 

Pada akhir stadium II menuju III dapat disertai fistula 

kandung kemih atau rektum. Akibatnya tidak terasa 

ketika berkemih atau defekasi, urine atau feses selalu 

ikut keluar dari liang senggama. 

Stadium III-IV Sudah terjadi metastase sehingga pengobatannya sangat 

sulit dilakukan (Manuaba, 2009). 

7) Sistem Staging Kanker Serviks 

International Federation Of Gynecologists and Obstetricians Staging 

System for Cervikal Cancer (FIGO) pada tahun 2000 menetapkan suatu system 

stadium kanker sebagai berikut : 

1. Stadium 0 : Karsinoma insitu, karsinoma intraepitelial. 

2. Stadium I : Karsinoma masih terbatas di serviks (penyebaran ke korpus 

uteri diabaikan). 

3. Stadium IA      : Invasi kanker ke stroma hanya dapat didiagnosis secara 

  mikroskopik. Lesi yang dapat dilihat secara makroskopik 

 walau dengan invasi yang superficial dikelompokkan  pada

 stadium IB. 

 I A1 : Invasi ke stroma dengan kedalaman < 3,0 mm dan lebar

   horizontal lesi < 7 mm. 

I A2 : Invasi ke stroma > 3 mm tetapi < 5 mm dan perluasan 

    horizontal lesi < 7 mm. 
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4. Stadium IB : Lesi yang tampak terbatas pada serviks atau secara 

   mikroskopik lesi lebih luas dari stadium I A2. 

I B1 : Lesi yang tampak < 4 cm dari dimensi terbesar. 

I B2 : Lesi yang tampak > 4 cm dari diameter terbesar. 

5. Stadium II : Tumor telah menginvasi di luar uterus, tetapi belum 

   mengenai dinding panggul atau sepertiga distal bawah 

  vagina. 

II A : Tanpa invasi ke parametrium. 

II B : Sudah menginvasi parametrium. 

6. Stadium III : Tumor telah meluas ke dinding panggul dan mengenai 

  sepertiga bawah vagina, menyebabkan hidronefrosis atau

  tidak berfungsinya ginjal. 

III A : Tumor telah meluas ke sepertiga bawah vagina distal 

III B : Tumor telah meluas ke parametrium sampai dinding

 panggul. 

7. Stadium IV : Tumor meluas ke luar dari organ reproduksi. 

IV A : Tumor menginvasi ke mukosa kandung kemih atau rectum 

dan keluar dari rongga panggul minor. 

IV B : Metastasis jauh penyakit mikroinvasif : invasi stroma 

dengan kedalaman 3 mm atau kurang dari membrane 

basalis epitel tanpa invasi ke rongga pembuluh limfe atau 

darah melekat dengan lesi kanker serviks (Sarwono 

Prawirohardjo, 2011). 
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8) Deteksi Dini Kanker Serviks 

Detektsi dini merupakan kunci penanggulangan penyakit kanker. Kanker 

leher rahim stadium dini sering tidak menimbulkan gejala atau tanda yang khas. 

Namun demikian kanker stadium dini dapat dideteksi dengan suatu pemeriksaan 

yang meliputi : 

a. Penyaringan ( Screening) 

Penyaringan dapat membantu dokter mencari sel-sel yang tidak normal 

sebelum kanker berkembang agar kanker serviks dapat dicegah. Penyaringan 

juga dapat membantu mencari kanker dini sehingga perawatan bisa lebih 

efektif , Jumlah wanita yang didiagnosis menderita kanker serviks menurun 

Karena keberhasilan metode penyaringan (Screening) (Sylvia Saraswati, 

2010). 

Skrining tidak direkomendasikan pada wanita pasca menopause, jika 

hasil tes Pap smear dua tahun terakhir negatif. Karena daerah zona 

transisional seringkali terletak di kanalis servikalis dan tidak tampak dengan 

pemeriksaan inspikulo (WHO, 2006). 

Beberapa metode atau tes untuk melakukan deteksi dini pada kanker 

serviks antara lain, yaitu : 

1) Pap Smear 

Tes Pap smear adalah salah satu tes pendeteksian dini yang paling 

sukses di dunia, dan di Amerika Serikat telah menyebabkan penurunan 

jumlah pasien baru yang di diagnosis kanker setiap tahun di seluruh 
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negara. American Cancer Societymerekomendasikan tes Pap smear 

mulai dilakukan sekitar 3 tahun setelah aktivitas seksual dimulai, namun 

tidak lebih tua dari usia 21 tahun.  

National Comprehensive Cancer Network menganjurkan pengawasan 

menggunakan tes Pap smear dan pemeriksaan fisik setiap 3 bulan untuk 

tahun pertama, setiap 4 bulan di tahun ke dua, kemudian setiap 6 bulan 

sampai tahun ke lima. Setelah itu, tes Pap smear harus dilakukan setiap 

tahun.  

Wanita dengan usia 65-70 tahun yang tiga hasil tes Pap-nya negatif 

secara berturut-turut dan hasil tesnya normal dalam 10 tahun terakhir, 

maka dapat mempertimbangkan untuk mengurangi frekuensi 

pemeriksaan; tiap 2-3 tahun. Hal ini karena kanker serviks jarang diderita 

diantara wanita berusia lanjut yang telah dideteksi dini, dan mutu dari 

sampel yang diambil berkurang karena perubahan fisik dalam vagina dan 

leher rahim seiring dengan bertambahnya usia (Don S.Dizon dkk, 2011). 

2) IVA Test ( Infeksi Visual Asam Asetat) 

Tes visual dengan menggunakan larutan asam cuka (asam asetat 3-5 

%) dan larutan losium logol pada serviks kemudian melihat perubahan 

yang terjadi setelah dilakukan olesan. Tujuannya untuk melihat adanya 

sel yang mengalami displasia, sebagai salah satu metode skrining kanker 

serviks. Tes ini sangat cocok digunakan di negara berkembang karena 

selain mudah, murah, efektif, tidak invasif, juga dapat dilakukan 

langsung oleh dokter, bidan, atau paramedik (Samadi, 2011). 
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Menurut Samadi (2011), kriteria pemeriksaan IVA atau hasil 

pemeriksaan dapat dikelompokkan sebagai berikut : 

a) Normal 

b) Radang, servisitis, atau atipik adalah gambaran tidak khas pada mulut 

rahim akibat infeksi, baik akut maupun kronis pada mulut rahim. 

c) IVA positif atau ditemukan bercak putih : berarti adanya lesi 

prakanker 

d) Curiga Kanker Serviks 

Pemeriksaan IVA ini merupakan program skrining untuk 

menemukan tahap prakanker serviks. Hal ini penting karena sampai saat 

ini masih banyak ditemukan kanker serviks pada stadium lanjut. 

9) Pencegahan Kanker Serviks 

a. Pencegahan Primer 

Pencegahan primer merupakan upaya dalam mengurangi atau 

menghilangkan kontak individu dengan karsinogen untuk mencegah 

terjadinya proses karsinogenesis. Pencegahan primer dapat dilakukan 

melalui edukasi yaitu dengan konsultasi kepada dokter tentang pentingnya 

pencegahan kanker serviks dan promosi atau penyuluhan pola hidup sehat 

yang meliputi menjalani perilaku pola hidup sehat seperti, menunda aktivitas 

seksual sampai usia 20 tahun, hindari merokok, makan makanan yang 

bergizi, berhubungan hanya dengan satu pasangan seksual, dan penggunaan 

vaksinasi HPV dimana vaksinasi ini dapat mengurangi infeksi HPV karena 

kemampuannya adalah sebesar >90 % (Sukardja, 2000). 
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Saat ini, vaksin yang digunakan untuk mencegah infeksi human 

papilloma virus (HPV) yaitu virus yang menjadi pencetus kanker serviks. 

Cara kerja vaksin ini dengan merangsang antibody respon kekebalan tubuh 

terhadap HPV dimana antibody ditangkap untuk membunuh HPV sehingga 

virus tidak masuk ke leher rahim (serviks). Idealnya vaksin ini diberikan 

pada wanita sebelum melakukan hubungan seksual, yaitu sebelum 

kemungkinan terpapar virus HPV pada usia 9-26 tahun. Vaksin ini tidak 

dianjurkan untuk wanita hamil (Emilia, 2010). 

b. Pencegahan Sekunder 

Pencegahan sekunder bertujuan untuk menemukan kasus-kasus dini 

kanker serviks, sehingga kemungkinan penyembuhan dapat ditingkatkan. 

Pencegahan sekunder termasuk program skrining dan deteksi dini, seperti: 

Pap smear, koloskopi, dan IVA Test. 

Pencegahan sekunder dilakukan dengan mendasarkan pada resiko 

pasiennya yaitu pasien dengan resiko sedang, hasil Pap smear negatif 

sebanyak tiga kali berturut-turut dengan selisih waktu antar pemeriksaan satu 

tahun dan atas petunjuk dokter sangat dianjurkan. Pada pasien resiko tinggi, 

bagi yang memulai hubungan seksual < 18 tahun dan wanita yang 

mempunyai banyak  pasangan seksual, harus melakukan pap smear tiap 

tahun. 

Pap smear adalah upaya pengambilan cairan dari vagina untuk melihat 

kelainan sel disekitar leher rahim. Pap smear merupakan standar program 

skrining karena pemeriksaan ini mudah dikerjakan, cepat, dan tidak sakit 
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serta dapat dilakukan setiap saat, kecuali pada masa menstruasi. Selain itu, 

Pap Smear juga memiliki sensitivitas dan spesifitas yang cukup tinggi, 

sehingga Pap smear mampu untuk mencegah kejadian kanker serviks hingga 

mencapai 93 % (WHO, 2005).  Deteksi dini dapat dilakukan dengan uji pap 

smear dan diketahui kanker serviks bila hasil tes disertai adanya displasia, 

atau sel-sel atipik persisten, yang diikuti dengan hasil biopsi dan 

mengidentifikasi adanya neoplasia intra-epitel atau lesi epitel skuamosa 

tingkat tinggi. Rutin melakukan pap smear begitu seorang perempuan sudah 

mulai aktif berhubungan seks (Price & Wilson, 2005). 

Pada pasien resiko khusus seperti yang memiliki riwayat penyakit 

seksual berulang, dianjurkan tes Pap smear tiap enam bulan, hindari 

merokok dan banyak mengkomsumsi vitamin penangkal kanker seperti 

vitamin A dan C yang berfungsi sebagai antioksidan  tubuh (Rasjidi, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

BAB III 

KERANGKA KONSEP 

A. Dasar Pemikiran 

Kanker  serviks adalah tumor ganas primer yang berasal dari sel epitel 

skuamosa. Kanker serviks merupakan kanker yang terjadi pada serviks atau leher 

rahim, suatu daerah pada organ reproduksi wanita yang merupakan pintu masuk ke 

arah rahim, letaknya antara rahim (uterus) dan liang senggama atau vagina 

(Notodiharjo, 2002). 

Kanker serviks dapat menimbulkan penderitaan yang amat berat dengan tingkat 

kematian yang sangat tinggi. Banyak pemahaman mengenai pencegahan kanker 

serviks yang salah di karenakan kurangnya informasi dari lingkungan mereka 

sendiri. Oleh karena itu, pengetahuan tentang pencegahan kanker serviks terutama 

pada remaja sangat penting. 

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan penelitian tentang gambaran 

pengetahuan remaja tentang pencegahan kanker serviks di Tingkat I Jurusan 

Keperawatan Poltekkes Kendari yang terdiri dari Pencegahan Primer dan 

Pencegahan Sekunder. 
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B. Kerangka Pikir Penelitian 

Skema kerangka pikir sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

                                                     : Variabel yang diteliti. 

 

C. Variabel Penelitian 

 Variabel adalah ukuran atau ciri yang dimiliki oleh anggota-anggota suatu 

kelompok yang berbeda anatara satu individu dengan individu yang lain 

(Notoatmodjo, 2005). Adapaun variabel dalam penelitian ini yaitu : 

1. Variabel Bebas (independent Variabel) 

Variabel bebas adalah variabel yang dapat mempengaruhi variabel terikat. 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pengetahuan remaja tentang 

pencegahan kanker serviks yang terdiri dari pencegahan primer, dan pencegahan 

sekunder. 

2. Variabel Terikat (Dependent Variabel) 

Variabel terikat adalah variabel yang dapat dipengaruhi oleh variabel bebas. 

Yang termaksud variabel terikat dalam penelitian ini adalah kanker serviks. 

 

Pengetahuan Remaja Tentang 

Pencegahan Kanker Serviks 

 Pencegahan Primer 

 Pencegahan Sekunder 

 

Kanker Serviks 
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D. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif 

1. Kanker Serviks 

Kanker serviks adalah suatu proses keganasan yang terjadi pada serviks 

(kanalis servikalis atau porsio). Sel kanker serviks berasal dari sel epitel serviks 

yang mengalami mutasi genetik sehingga terjadi perubahan perilaku. Sel epitel 

serviks yang bermutasi melakukan pembelahan sel yang tidak terkendali, 

imortal, dan menginvasi jaringan stroma yang dibawahnya. Jika mutasi genetik 

ini tidak dapat diperbaiki maka akan terjadi pertumbuhan kanker (Sarwono 

Prawirohardjo, 2006). 

2. Pengetahuan 

Pengetahuan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah segala sesuatu 

yang diketahui dan dipahami oleh mahasisiwi tentang cara pencegahan kanker 

serviks, meliputi; pencegahan primer dan pencegahan sekunder, dengan kriteria 

objektif : 

Baik  : Jika dapat menjawab benar 80-100 % 

Cukup  : Jika dapat menjawab benar 60-79 % 

Kurang  : Jika dapat menjawab benar < 60 %(Nursalam, 2003). 

a. Pencegahan Primer 

Pencegahan primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

pengetahuan mahasisiwi tentang pencegahan utama terjadinya kanker 

serviks dengan cara mengurangi atau menghilangkan melalui edukasi dan 

promosi atau penyuluhan pola hidup sehat tentang penecegahan seperti : 

menunda aktivitas seksual hingga usia 20 tahun ke atas, hindari merokok, 
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makan makanan yang bergizi dan vaksin virus HPV. Untuk mengukur 

pengetahuan remaja pada variabel pencegahan primer maka peneliti 

memberikan 5 pertanyaan. Dimana menggunakan skala Guttman untuk 

jawaban benar diberi skor 1 dan jawaban salah diberi skor 0. dengan kriteria 

objektif : 

Baik : Jika dapat menjawab benar 80-100 % 

Cukup : Jika dapat menjawab benar 60-79 % 

Kurang :Jika dapat menjawab benar < 60 % (Nursalam, 2003). 

b. Pencegahan Sekunder 

Pencegahan sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

pengetahuan mahasisiwi dalam hal menyebutkan dan menjelaskan tentang 

cara pencegahan kanker serviks melalui : skrining dan deteksi dini seperti 

pemeriksaan pap smear. Untuk mengukur pengetahuan remaja pada variabel 

pencegahan sekunder maka peneliti memberikan 5 pertanyaan. Dimana 

menggunakan skala Guttman untuk jawaban benar diberi skor 1 dan jawaban 

salah diberi skor 0. dengan kriteria objektif : 

Baik : Jika dapat menjawab benar 80-100 % 

Cukup : Jika dapat menjawab benar 60-79 % 

Kurang : Jika dapat menjawab benar < 60 % (Nursalam, 2003). 

3. Remaja  

Remaja yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mahasisiwi tingkat I 

Jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Kendari Tahun 2017. 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang 

dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran atau deskripsi tentang 

suatu keadaan secara objektif (Notoadmodjo, 2002). Dengan demikian penelitian ini 

bertujuan untuk mendapatkan gambaran pengetahuan remaja tentang pencegahan 

kanker serviks pada mahasiswi tingkat I Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes 

Kendari. 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes 

Kendari. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini telah dilaksanakan pada tanggal 21 Juli – 04 Agustus 2017. 

C. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi 

 Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang akan diteliti 

(Notoatmodjo, 2005). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasisiwi 

tingkat I Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Kendari yang berjumlah 50 

orang. 
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2. Sampel Penelitian 

 Sampel adalah sebagian dari populasi yang dipilih dengan cara tertentu 

hingga dianggap mewakili populasinya (Notoatmodjo, 2005). Sampel dalam 

penelitian ini adalah seluruh mahasisiwi tingkat I Jurusan Keperawatan 

Poltekkes Kemenkes Kendari, dimana di tingkat I.A berjumlah 20 orang dan 

tingkat I.B berjumlah 30 orang. Metode pengambilan sampel dalam penelitian 

ini adalah menggunakan teknik “Total Sampling” yaitu sebanyak 50 orang 

mahasisiwi. 

a. Besar Sample 

Menurut Nursalam (2011) Menetapkan sampel dapat dilakukan jika 

besar populasi < 1000 maka rumus yang bisa digunakan adalah : 

n =  N 

1 + N (d)2 

Keterangan : 

n = Jumlah sampel 

N = Jumlah populasi 

d = Tingkat signifikasi (d = 0,05)  

b. Teknik Pengambilan Sampel 

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

total sampling. 

c. Kriteria sampel 

1) Kriteria Inklusi  
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a) Mahasiswi tingkat I Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes 

Kendari. 

b) Mahasiswi yang bersedia menjadi responden. 

2) Kriteria Eksklusi 

a) Mahasiswi tingkat I Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes 

Kendari. 

b) Mahasiswi yang tidak bersedia menjadi responden. 

D. Jenis  Data 

1. Data Primer 

Data primer diperoleh melalui observasi langsung kepada mahasiswi 

responden tingkat I Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Kendari 

mengenai pengetahuan remaja tentang pencegahan kanker serviks. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang sudah ada dan diperoleh dari institusi 

tempat penelitian mengenai data seluruh jumlah mahasiswi tingkat I Jurusan 

Keperawatan Poltekkes Kendari dan profil tempat penelitian.  

E. Prosedur Pengambilan Data 

1. Izin Penelitian 

Penelitian dimulai setelah mendapat izin dari institusi tempat penelitian. 

2. Pelaksanaan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan oleh peneliti sendiri. 
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3. Informed Concent 

Setiap responden diberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan dari 

penelitian, dan diberikan kesempatan untuk bertanya tentang penelitian ini. 

Responden yang setuju diminta untuk menandatangani surat bersedia untuk 

menjadi responden. 

4. Prosedur Pelaksanaan 

Setelah responden telah ditetapkan sesuai dengan kriteria sampel, peneliti 

melakukan pengumpulan data untuk mengetahui bagaimana gambaran 

pengetahuan remaja tentang pencegahan kanker serviks. 

F. Instrumen Penelitian 

Alat atau instrument adalah alat-alat yang digunakan untuk mengumpulkan data 

(Notoatmodjo, 2010). Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa 

lembar kuesioner dan wawancara langsung kepada responden untuk mengumpulkan 

data untuk memperoleh bagaimana gambaran pengetahuan remaja tentang 

pencegahan kanker serviks. 

G. Pengolahan Data 

Teknik yang digunakan adalah teknik analisa data deskriptif, Data yang telah 

dikumpulkan dari responden diolah dengan langkah – langkah sebagai berikut : 

1. Seleksi data (Editing), melakukan penilaian terhadap data yang diperoleh 

kemudian diteliti apakah terdapat kekeliuran atau data tidak lengkap dalam 

penelitiannya. 

2. Pemberian kode (Coding), memberikan kode pada setiap data yang ada dengan 

maksud memudahkan dalam mengalisa data. 
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3. Scoring, memberikan skor pada data yang telah dikumpulkan. 

4. Pengelompokkan data (Tabulating), menyusun data dalam bentuk tabel distribusi 

frekuensi. 

H. Analisa Data 

Setelah data diolah, maka langkah selanjutnya adalah analisa data. Analisis data 

dilakukan secara manual, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:  

 

 

 

Keterangan :  

X  = Presentase variabel diteliti 

f   = Jumlah sampel berdasarkan kriteria penelitian 

n  =Jumlah seluruh frekuensi alternative jawaban yang menjadi pilihan 

responden selaku sampel penelitian 

K = Konstanta (100%) (Notoadmodjo, 2002). 

I. Penyajian Data 

Teknik penyajian data yang digunakan dalam penelitian ini yakni penyajian 

dalam bentuk teks (textular) dan penyajian dalam bentuk table. Penyajian cara 

textular adalah penyajian data hasil penelitian dalam bentuk kalimat. Sedangkan 

penyajian data dalam bentuk table adalah suatu penyajian yang sistematik, dan 

tersusun dalam kolom atau jajaran (Notoadmodjo, 2002). 

 

 

X =  
f

n
 x K 

 

X = ─ 
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J. Etika Penelitian 

Penelitian ini menggunakan subjek tidak boleh bertentanagan dengan etika. 

Tujuan penelitian harus etis dalam arti hak responden harus dilindungi pada 

penelitian ini, maka peneliti mendapatkan pengantar dari Poltekkes Kemenkes 

Kendari Jurusan Keperawatan untuk melakukan penelitian pada mahasiswi tingkat I 

Jurusan Keperawatan mengenai pengetahuan tentang pencegahan Poltekkes 

Kemenkes Kendari. Setelah mendapatkan persetujuan baru melakukan penelitian 

dengan menekankan masalah etika meliputi :  

1. Informed Consent 

Lembar persetujuan ini diberikan pada subyek yang akan diteliti, tujuannya 

adalah subyek mengetahui maksud dan tujuan peneliti serta dampak yang diteliti 

selama pengumpulan data. Jika subyek bersedia diteliti maka harus 

menandatangani lembar persetujuan. Jika menolak maka peneliti tidak memaksa 

dan tetap menghormati hak-hak subyek. 

2. Anonimity (Tanpa Nama) 

 Untuk menjaga keharmonisan responden, peneliti tidak mencantumkan 

namanya pada lembar pengumpulan data, cukup dengan memberi inisial nama 

pada masing – masing lembar tersebut. 

3. Confidentiality (Kerahasiaan) 

 Kerahasiaan informasi responden diamankan oleh peneliti. Hanya data–

data tertentu saja yang akan disajikan atau dilaporkan sebagai hasil riset 

(Nursalam, 2003 dalam Aris, 2014). 
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Lokasi Penelitian 

a. Letak Geografis 

Poltekkes Kemenkes Kendari Jurusan Keperawatan terletak di Jln. Jend. A. 

H. Nasution No. G 14 Anduonohu, Kota Kendari. Batas wilayah Poltekkes 

Kemenkes Kendari Jurusan Keperawatan adalah sebagai berikut : 

1. Sebelah Barat berbatasan dengan kompleks pertokoan 

2. Sebelah Timur berbatasan dengan kompleks pertokoan 

3. Sebelah Utara berbatasan dengan Akademi Keperawatan PPNI 

4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Asrama 

2. Karakteristik Responden 

Penelitian yang dilakukan peneliti mengenai gambaran pengetahuan 

remaja tentang pencegahan kanker serviks pada mahasiswi tingkat I Jurusan 

Keperawatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Kendari, yang dilaksanakan 

pada tanggal 21 Juli - 04 Agustus 2017. Dengan mengumpulkan data melalui 

kuesioner penelitian dengan teknik pengumpulan data total sampling dari 50 

orang responden dan didapatkan hasil sebagai berikut : 
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a. Umur 

Tabel 5.1 Distribusi Frekuensi Umur Responden Pada Mahasiswi

 Tingkat I Jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan

 Kemenkes Kendari Tahun 2017 

No. Umur (Tahun) Frekuensi Presentase (%) 

1. 18 14 28 

2. 19 27 54 

3. 20 8 16 

4. 21 1 2 

 Total 50 100 

Sumber : Data Primer diolah Agustus 2017 

Berdasarkan tabel 5.1 diatas menunjukan bahwa berdasarkan umur 

mahasiswi tingkat I dari 50 responden, frekuensi tertinggi yaitu umur 19 

tahun sebanyak 27 orang (54%), dan terendah yaitu umur 21 tahun 

sebanyak 1 orang (2%). 

b. Kelas 

Tabel 5.2 Distribusi Frekuensi Kelas Responden Pada Mahasiswi 

Tingkat I Jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan 

Kemenkes Kendari Jurusan Keperawatan Tahun 2017 

No. Kelas Frekuensi Presentase (%) 

1. I A 20 40 

2. I B 30 60 

 Total 50 100 

Sumber : Data Primer diolah Agustus 2017 

 

Berdasarkan tabel 5.2 diatas menunjukkan bahwa berdasarkan kelas 

mahasiswi tingkat I dari 50 responden, frekuensi tertinggi yaitu kelas I.B 

sebanyak 30 orang (60%), dan terendah yaitu kelas I.A sebanyak 20 orang 

(40%). 
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3. Variabel Penelitian 

a. Pengetahuan  Tentang Pencegahan Primer Kanker Serviks 

Tabel 5.3 Distribusi Frekuensi Pengetahuan Remaja Tentang 

Pencegahan Primer Kanker Serviks Pada Mahasiswi 

Tingkat I Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes 

Kendari Tahun 2017 

No. Pengetahuan Frekuensi Presentase (%) 

1. Baik 21 42 

2. Cukup 18 36 

3. Kurang 11 22 

 Total 50 100 

Sumber : Data Primer diolah Agustus 2017 

Berdasarkan tabel 5.3 diatas menunjukkan bahwa pengetahuan 

pencegahan primer kanker serviks mahasiswi tingkat I dari 50 responden, 

frekuensi tertinggi yaitu baik sebanyak 21 orang (42%), dan terendah yaitu 

kurang sebanyak 11 orang (22%). 

b. Pengetahuan Tentang Pencegahan Sekunder Kanker Serviks 

Tabel 5.4 Distribusi Frekuensi Pengetahuan Remaja Tentang 

Pencegahan Sekunder Kanker Serviks Pada Mahasiswi 

Tingkat I Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes 

Kendari 

No. Pengetahuan Frekuensi Presentase (%) 

1. Baik 23 46 

2. Cukup 15 30 

3. Kurang 12 24 

 Total 50 100 

Sumber : Data Primer diolah Agustus 2017 
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Berdasarkan tabel 5.4 diatas menunjukkan bahwa pengetahuan 

pencegahan sekunder kanker serviks mahasiswi tingkat I dari 50 responden, 

frekuensi tertinggi yaitu baik sebanyak 23 orang (46%), dan terendah yaitu 

kurang sebanyak 12 orang (24%). 

c. Pengetahuan Secara Umum Tentang Pencegahan Kanker Serviks 

Tabel  5.5 Distribusi Frekuensi Pengetahuan Remaja Tentang 

Pencegahan Kanker Serviks Pada Mahasiswi Tingkat I 

Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Kendari Tahun 

2017 

No. Pengetahuan Frekuensi Presentase (%) 

1. Baik 9 18 

2. Cukup 30 60 

3. Kurang 11 22 

 Total 50 100 

          Sumber : Data Primer diolah Agustus 2017 

Berdasarkan tabel 5.5 diatas menunjukkan bahwa gambaran 

pengetahuan remaja tentang pencegahan kanker serviks pada mahasiswi 

tingkat I Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Kendari dari 50 

responden, frekuensi tertinggi yaitu cukup sebanyak 30 orang (60%), dan 

terendah yaitu baik sebanyak 9 orang (18%). 

B. Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai gambaran pengetahuan remaja 

tentang pencegahan kanker serviks pada mahasiswi tingkat I Jurusan 

Keperawatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Kendari, dapat dikemukakan 

dengan pembahasan sebagai berikut : 
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1. Pengetahuan Tentang Pencegahan Primer Kanker Serviks 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan tentang 

pencegahan primer kanker serviks mahasiswi tingkat I dari 50 responden, 

frekuensi tertinggi adalah baik sebanyak 21 orang (42%), kemudian 

pengetahuan cukup sebanyak 18 orang (36%), dan terendah adalah 

pengetahuan  kurang sebanyak 11 orang (22%). 

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang 

melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan 

terhadap obyek terjadi melalui panca indra manusia yakni penglihatan, 

pendengaran, penciuman, rasa dan raba dengan sendiri. Sebagian besar 

pengetahuan manusia diperoleh dari mata dan telinga (Notoadmojo, 2003). 

Menurut WHO  (World  Health  Organization)  pengetahuan pada 

umumnya didapatkan dari pengalaman dan informasi yang didapatakan dari 

guru, orangtua, teman, buku, media massa dan lain-lain (WHO, 2000). 

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan mahasiswi 

tingkat I Jurusan Keperawatan di Politeknik Kesehatan Kemenkes Kendari 

tentang pencegahan primer kanker serviks sudah baik. Dibuktikan dengan 

frekuensi kategori baik lebih tinggi dibandingkan dengan kategori cukup dan 

kurang. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian teori yang dikemukakan oleh 

Meliono, (2007) mengemukakan bahwa pengetahuan dipengaruhi oleh faktor 

media dan keterpaparan informasi. Informasi yang diperoleh baik dari 

pendidikan formal maupun non formal dapat memberikan pengaruh jangka 
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pendek (immediate impact) sehingga menghasilkan perubahan atau 

peningkatan pengetahuan. Majunya teknologi akan tersedia bermacam-

macam media massa yang dapat mempengaruhi pengetahuan masyarakat 

tentang inovasi baru. Selain mendapat informasi dari berbagai media.  

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan pernyataan Notoadmodjo 

(2003), yang membagi pendidikan kesehatan menjadi dua yaitu, secara 

konsep dan secara operasional. Secara konsep pendidikan kesehatan berarti 

upaya untuk mempengaruhi, dan atau mengajak orang lain, baik individu, 

kelompok atau masyarakat agar melaksanakan perilaku pola hidup sehat. 

Sedangkan secara operasional pendidikan kesehatan adalah semua kegiatan 

untuk memberikan dan atau meningkatkan pengetahuan, sikap dan praktek 

masyarakat  dalam memelihara dan meningkatkan pengetahuan mereka 

sendiri. 

Berdasarkan proporsi dari variabel hasil penelitian yang diperoleh dari 

kuesioner penelitian diketahui bahwa pengetahuan responden tentang 

pencegahan primer kanker serviks yang paling banyak diketahui yaitu pada 

soal nomor 3 yang membahas tentang pemberian nutrisi pada seseorang yang 

berisiko menderita kanker serviks dan nomor 4 yang membahas salah satu 

proteksi dini terhadap kanker serviks dengan cara pemberian vaksinasi HPV 

(Human Papilloma Virus) dibuktikan dengan didapatkan 42 responden yang 

menjawab dengan benar dari 50 responden. Kemudian soal yang kurang 

diketahui oleh responden yaitu pada soal nomor 2 yang membahas tentang 
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yang bukan termasuk pencegahan primer kanker serviks, dibuktikan dengan 

didapatkan 21 responden yang menjawab dengan benar dari 50 responden. 

Hasil penelitian tersebut pada mahasisiwi tingkat I walaupun belum 

mendapatkan pelajaran tentang Keperawatan Maternitas dan Ginekologi 

dimana mata kuliah yang membahas tentang cara pencegahan kanker serviks 

secara umum, namun mereka dapat memperoleh informasi-informasi terkait 

dari pendidikan kesehatan. Selain itu didukung juga sarana pembelajaran 

yaitu perpustakaan yang menunjang penerimaan sumber informasi tersedia 

dengan literatur-literatur yang ada, khususnya pencegahan primer kanker 

serviks. 

2. Pengetahuan Tentang Pencegahan Sekunder Kanker Serviks 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan tentang 

pencegahan sekunder kanker serviks mahasiswi tingkat I dari 50 responden, 

frekuensi tertinggi adalah baik sebanyak 23 orang (46%), kemudian 

pengetahuan cukup sebanyak 15 orang (30%),dan terendah adalah 

pengetahuan  kurang sebanyak 12 orang (24%). 

Menurut Notoadmodjo (2003), pengetahuan yang tercakup dalam 

domain kognitif mempunyai 6 tingkatan yaitu: tahu, memahami, aplikasi, 

analisis, sintesis, dan tingkatan yang paling tinggi yaitu evaluasi. Dengan 

peningkatan pengetahuan setelah pemberian kuesioner tentang pencegahan 

kanker serviks, diharapkan responden tidak hanya tau tentang kanker serviks 

tetapi juga dapat mengidentifikasi sejak dini gejala dan keluhan kanker 



54 
 

serviks bilamana mengalaminya sehingga dapat memutuskan tindakkan yang 

tepat dalam menanggulanginya. Diharapkan juga responden dapat 

mengaplikasikan tindakan pencegahan kanker serviks sehingga status 

kesehatan responden meningkat. Perilaku pola hidup sehat ini dipengaruhi 

oleh: pengalaman, kebudayaan, orang yang dianggap penting dan media 

massa, pengetahuan tentang pencegahan kanker serviks bukan menjadi hal 

istilah yang baru lagi. 

Hasil penelitian tersebut juga menunjukan bahwa pengetahuan 

mahasiswi tingkat I tentang pencegahan sekunder kanker serviks termasuk 

dalam kategori baik, dibuktikan dengan frekuensi lebih tinggi dibandingkan 

kategori cukup dan kurang. Selain itu pengetahuan mengenai kesehatan 

reproduksi sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah 

umur, sosial ekonomi, pendidikan non formal, pendidikan formal, 

lingkungan  pergaulan atau teman sebaya, serta linkungan geografis. 

Bertambahnya usia seseorang mempengaruhi bertambahnya pengetahuan 

termasuk pengetahuan kesehatan reproduksi yang bisa juga diperoleh dari 

pengalamanya. 

Berdasarkan proporsi dari variabel hasil penelitian yang diperoleh dari 

kuesioner penelitian diketahui bahwa pengetahuan responden tentang 

pencegahan sekunder kanker serviks yang paling banyak diketahui yaitu 

pada soal nomor 3  membahas tentang pap smear yang merupakan upaya 

pengambilan cairan dari vagina untuk melihat kelainan sel disekitar leher 

rahim, dibuktikan dengan didapatkan 38 responden yang menjawab dengan 
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benar dari 50 responden. Kemudian soal yang kurang banyak diketahui oleh 

responden yaitu pada soal nomor 4 membahas tentang pada saat kapan mulai 

dilakukannya pemeriksaan pap smear, dibuktikan dengan didapatkan 25 

responden yang menjawab dengan benar dari 50 responden. 

Keluarga mempunyai peran penting sebagai sumber informasi 

khususnya informasi mengenai kesehatan reproduksi. Sebagian besar 

responden mendiskusikan kesehatan reproduksi dengan keluarganya, 

terutama kepada ibu. Pengaruh teman juga cukup mempengaruhi 

pengetahuan tentang kesehatan reproduksi karena sering mengadakan 

interaksi kelompok. Pengaruh kelompok sebaya akan tampak pada sikap 

pembicaraan, penampilan, dan perilaku seseorang. 

Lingkungan geografis dan besar kemampuan ekonomi dapat 

berpengaruh terhadap penyediaan serta kesempatan dalam memperoleh 

informasi kesehatan reproduksi. Dalam penelitian diketahui responden 

jarang memperoleh sarana informasi, oleh karena itu dalam kesempatan ini 

responden dapat memperoleh informasi kesehatan. Sumber informasi 

mengenai kanker serviks belum didapat dari mata kuliah, akan tetapi 

responden sering mencari informasi dari sumber lain seperti media massa. 

Pencegahan sekunder memang tidak dibahas secara terperinci di 

bangku kuliah, seperti skrining dan deteksi dini yang meliputi pemeriksaan 

pap smear. Sehingga hanya sebagian kecil saja yang mengetahui tentang 

pencegahan sekunder kanker serviks. Melihat bahwa mahasiswi tingkat I 
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Jurusan Keperewatan Poltekkes Kemenkes Kendari mayoritas belum 

menikah sehingga pengalaman mereka tentang pemeriksaan pap smear tidak 

ada. Namun sebagian besar itu tidak mempengaruhi pengetahuan mereka 

akan pencegahan sekunder yang masih dalam kategori baik. Hal ini 

dikarenakan responden dapat memahami tentang pencegahan sekunder 

kanker serviks. Pencegahan kanker serviks yang terbaik adalah dengan 

melakukan vaksinasi dan pap smear karena jangkauan perlindungan vaksin 

tidak mencapai 100%. 

3. Pengetahuan Secara Umum Pencegahan Kanker Serviks 

 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa gambaran 

pengetahuan remaja tentang pencegahan kanker serviks pada mahasiswi 

tingkat I Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Kendari dari 50 

responden, frekuensi tertinggi yaitu cukup sebanyak 30 orang (60%), dan 

terendah yaitu baik sebanyak 9 orang (18%). 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pengetahuan mahasisiwi 

tingkat I tentang pencegahan kanker serviks secara umum masih dalam 

kategori cukup. Dan pengetahuan akan pencegahan kanker serviks belum 

sepenuhnya diketahui dari sebagian mahasisiwi tingkat I. Pembahasan 

tentang pencegahan kanker serviks yang masih umum, kemudian kurangnya 

kesadaran dari mahasiswa untuk mencari informasi secara mandiri, serta 

pengalaman dalam hal pemeriksaan pap smear yang belum ada. 
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Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Notoadmodjo (2003), 

informasi yang diperoleh dari berbagai sumber akan mempengaruhi tingkat 

pengetahuan seseorang. Bila seseorang banyak memperoleh informasi maka 

ia cenderung mempunyai pengetahuan yang lebih luas. Dan majunya 

teknologi akan tersedia bermacam-macam media massa yang dapat 

mempengaruhi pengetahuan masyarakat tentang inovasi baru. Sebagai sarana 

komunikasi, berbagai bentuk media massa seperti televisi, radio, surat kabar, 

majalah, dan lain-lain, semua mempunyai pengaruh besar terhadap 

pembentukan opini dan kepercayaan orang. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai gambaran pengetahuan remaja 

tentang pencegahan kanker serviks pada mahasisiwi tingkat I Jurusan 

Keperawatan Poltekkes Kemenkes Kendari , yang dilaksanakan pada tanggal 

21 Juli – 04 Agustus 2017, dapat disimpulkan secara umum bahwa dari 50 

responden untuk pengetahuan mahasiswi tingkat I jurusan keperawatan 

tentang pencegahan kanker serviks yang memiliki pengetahuan dengan 

frekuensi tertinggi adalah cukup sebanyak 30 orang (60%), dan yang 

terendah adalah pengetahuan baik sebanyak 9 orang (18%). Dan juga dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pengetahuan mahasisiwi tingkat I tentang pencegahan primer kanker 

serviks yang memiliki pengetahuan dengan frekuensi tertinggi yaitu 

sebanyak 21 orang (42%), dan terendah adalah pengetahuan kurang yaitu 

sebanyak 11 orang  (22%). 

2. pengetahuan mahasiswi tingkat I jurusan keperawatan tentang 

pencegahan sekunder kanker serviks yang memiliki pengetahuan dengan 

frekuensi tertinggi yaitu sebanyak 23 orang (46%), dan terendah adalah 

pengetahuan kurang sebanyak 12 orang (24%). 
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B. Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian diatas adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagi Dinas Pendidikan agar melakukan kerja sama dengan petugas 

kesehatan di lingkup Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, agar 

lebih sering memberikan penyuluhan-penyuluhan tentang pencegahan 

kanker serviks di kalangan mahasiswi tingkat I. 

2. Bagi mahasiswi Politeknik Kesehatan Kemenkes Kendari Jurusan 

Keperawatan Provinsi Sulawesi Tenggara, untuk lebih banyak menambah 

referensi tentang kanker serviks, agar bagi yang belum mengetahui tentang 

pencegahan kanker serviks, dapat mengetahui dan diaplikasikan dalam 

kehidupan. 

3. Bagi peneliti agar pengalaman yang didapat selama melakukan penelitian 

dapat diimplementasikan dalam dunia nyata khususnya dapat digunakan 

sebagai bahan penyuluhan tentang kanker serviks. 

4. Dapat dijadikan sebagai sumbangan ilmiah dan masukkan untuk 

pengembangan ilmu pengetahuan serta digunakan sebagai bahan pustaka 

atau bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.  
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LAMPIRAN 1 

 

SURAT PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 

 

Kepada Yth, 

Bapak/Ibu Responden 

di- 

 Tempat 

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan, maka saya : 

Nama   : Tamara Patricia 

Nim   : P00320014047 

 

 Sebagai mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Kendari Jurusan 

Keperawatan, bermaksud akan melaksanakan penelitian berjudul ”Gambaran  

Pengetahuan Remaja Tentang Pencegahan Kanker Serviks Pada Mahasiswi 

Tingkat I Jurusan Keperawatan Poltekkes Kendari”. 

 Sehubungan dengan hal itu, mohon kesediaan bapak/ibu untuk meluangkan 

waktu menjadi Responden dalam penelitian ini, anda berhak untuk menyetujui atau 

menolak menjadi responden. Apabila setuju, maka bapak/ibu dipersilahkan untuk 

menandatangani surat persetujuan responden ini.  

 Atas kesedian untuk berpartisipasi dalam penelitian ini, sebelumnya diucapkan 

terima kasih  

 

                 Peneliti,  

 

 

               TAMARA PATRICIA 



LAMPIRAN 2 

 

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN  

(INFORMED CONCENT) 

 

Saya bertanda tangan di bawah ini tidak keberatan untuk menjadi responden 

dalam penelitian yang dilakukan oleh Tamara Patricia (NIM. P00320014047) 

mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Kendari Jurusan Keperawatan, berjudul 

“Gambaran Pengetahuan Remaja Tentang Pencegahan Kanker Serviks Pada 

Mahasiswi Tingkat I Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Kendari”. 

Dan saya memahami bahwa data ini bersifat rahasia. 

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sukarela tanpa paksaan dari pihak 

manapun, semoga dapat dipergunakan sebagaimana  mestinya. 

 

 

 

 

Kendari,…………………2017 

 

 

Responden, 

 

 

 

 



LAMPIRAN 3 

LEMBAR KUESIONER 

 

GAMBARAN PENGETAHUAN REMAJA TENTANG PENCEGAHAN 

KANKER SERVIKS PADA MAHASISWI TINGKAT I JURUSAN 

KEPERAWATAN POLTEKKES KEMENKES KENDARI 

I. Responden 

   Nama/Inisial :……………………… No. Urut  :.…………………... 

Umur    :……………………… Hari/Tanggal :………………........ 

Kelas   :……………………… 

II. Petunjuk pengisian : 

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan memberikan tanda silang (x) di antara 

pilihan yang anda anggap tepat 

III. Variabel Penelitian 

A. Pencegahan Primer 

1. Upaya dalam melakukan pencegahan primer dapat dilakukan melalui ? 

a. Mengurangi atau menghilangkan hal-hal yang bersifat karsinogen 

b. Pengobatan 

c. Edukasi dan promosi atau penyuluhan pola hidup sehat 

2. Yang bukan termasuk pencegahan primer kanker serviks adalah ? 

a. Melakukan pemeriksan pap smear 

b. Hindari merokok 

c. Hindari perilaku seks bebas dan menunda aktivitas seksual hingga usia 20 

tahun 

3. Seseorang yang berisiko menderita kanker serviks harus banyak 

mengkomsumsi ? 

a. Obat-obatan 

b. Makan makanan bergizi serta vitamin A dan C sebagai antioksidan 

c. Makanan rendah serat 

4. Salah satu proteksi dini terhadap kanker serviks adalah ? 

a. Vaksin Tetanus 

b. Vaksinasi HPV (Human Papilloma Virus) 

c. Vaksin Hepatitis 



5. Pemberian vaksin Human Papilloma Virus (HPV) untuk mencegah kanker 

serviks dapat diberikan pada ? 

a. Wanita usia 9 sampai 26 tahun 

b. Wanita yang akan menikah 

c. Ibu hamil 

B. Pencegahan Sekunder 

1. Upaya pencegahan sekunder terhadap kanker serviks dapat dilakukan dengan 

melaksanakan program ? 

a. Skrining dan Deteksi dini 

b. Keluarga berencana 

c. Promosi kesehatan 

2. Yang bukan termasuk upaya pencegahan sekunder pada kanker serviks 

adalah? 

a. IVA test 

b. Pap smear 

c. USG 

3. Pap smear adalah upaya pengambilan cairan dari vagina untuk melihat 

kelainan sel disekitar ? 

a. Kandung kemih 

b. Leher Rahim 

c. uterus 

4. Pemeriksaan pap smear dapat dilakukan pada saat ? 

a. Usia 20 tahun 

b. Sebelum menikah 

c. Setelah menikah 

5. Pada seseorang yang berisiko khusus kanker serviks pemeriksaan pap smear 

dapat dilakukan dalam jangkat waktu setiap ? 

a. 2 tahun sekali 

b. 6 bulan sekali 

c. Setahun sekali 

 

 

 

 

 

 

 

 



KUNCI JAWABAN KUESIONER 

A. KunciJawabanPencegahan Primer 

1.   C 

2.   A 

3.   B 

4.   B 

5.   A 

B. KunciJawabanPencegahanSekunder 

1.   A 

2.   C 

3.   B 

4.   C 

5.   B 

 



 



 



 

 



 



B C K B C K B C K

1 ######## WS √ √ 1 0 1 1 0 3 60 √ 1 1 1 1 0 4 80 √ 7 70 √

2 ######## J √ √ 1 1 1 1 0 4 80 √ 1 0 1 0 0 2 40 √ 6 60 √

3 ######## S √ √ 1 1 1 1 1 5 100 √ 0 1 1 0 1 3 60 √ 8 80 √

4 ######## TK √ √ 1 0 1 1 1 4 80 √ 1 0 1 0 0 2 40 √ 6 60 √

5 ######## D √ √ 1 0 0 0 0 1 20 √ 0 0 1 1 0 2 40 √ 3 30 √

6 ######## J √ √ 1 1 1 1 0 4 80 √ 1 0 1 0 1 3 60 √ 7 70 √

7 ######## EJ √ √ 1 1 1 1 1 5 100 √ 1 1 1 1 1 5 100 √ 10 100 √

8 ######## F √ √ 1 0 1 1 1 4 80 √ 1 1 1 0 1 4 80 √ 8 80 √

9 ######## IA √ √ 0 0 0 1 0 1 20 √ 0 1 1 1 1 4 80 √ 5 50 √

10 ######## E √ √ 1 0 1 1 1 4 80 √ 0 1 1 0 0 2 40 √ 6 60 √

11 ######## S √ √ 0 0 1 1 1 3 60 √ 0 1 1 0 1 3 60 √ 6 60 √

12 ######## FA √ √ 0 0 1 1 1 3 60 √ 1 1 1 0 0 3 60 √ 6 60 √

13 ######## SA √ √ 0 1 0 1 1 3 60 √ 0 1 1 0 1 3 60 √ 6 60 √

14 ######## SW √ √ 1 0 1 1 0 3 60 √ 1 1 1 1 0 4 80 √ 7 70 √

15 ######## DSP √ √ 1 0 1 0 1 3 60 √ 0 1 1 0 0 2 40 √ 5 50 √

16 ######## PA √ √ 0 0 1 1 0 2 40 √ 1 1 1 1 0 4 80 √ 6 60 √

17 ######## UN √ √ 0 0 1 1 1 3 60 √ 1 1 1 1 1 5 100 √ 8 80 √

18 ######## F √ √ 1 0 1 1 0 3 60 √ 1 1 1 1 0 4 80 √ 7 70 √

19 ######## RR √ √ 1 0 1 1 0 3 60 √ 1 1 1 1 0 4 80 √ 7 70 √

20 ######## R √ √ 1 0 1 1 0 3 60 √ 1 1 1 1 0 4 80 √ 7 70 √

21 ######## MM √ √ 1 1 1 1 1 5 100 √ 1 0 1 1 1 4 80 √ 9 90 √

22 ######## MDM √ √ 1 0 1 1 1 4 80 √ 1 1 0 0 0 2 40 √ 6 60 √

23 ######## MS √ √ 0 0 0 0 0 0 0 √ 1 1 0 1 1 4 80 √ 4 40 √

24 ######## RP √ √ 0 1 1 1 1 4 80 √ 1 0 1 0 1 3 60 √ 7 70 √

25 ######## RF √ √ 0 0 1 1 0 2 40 √ 0 0 0 0 0 0 0 √ 2 20 √

26 ######## S √ √ 0 0 1 0 0 1 20 √ 1 0 0 1 1 3 60 √ 4 40 √

27 ######## AF √ √ 0 1 1 1 0 3 60 √ 1 1 1 1 0 4 80 √ 7 70 √

TABULASI DATA HASIL PENELITIAN

GAMBARAN PENGETAHUAN REMAJA TENTANG PENCEGAHAN KANKER SERVIKS PADA MAHASISWI TINGKAT I

JURUSAN KEPERAWATAN POLTEKKES KEMENKES KENDARI

NO

In
is

ia
l Kelas

PENGETAHUAN REMAJA TENTANG KANKER SERVIKS

T
a

n
g

g
a

l

Kriteria

UMUR

%

Pencegahan Primer Pencegahan Sekunder

Total %
4 5 Skor18 19 20 21 1 2 3

Pencegahan

Kriteria
1A 1B %Skor1 2 3 4 5

Kriteria



28 ######## A √ √ 0 0 1 1 0 2 40 √ 1 1 0 0 1 3 60 √ 5 50 √

29 ######## M √ √ 1 0 0 0 1 2 40 √ 0 1 1 0 1 3 60 √ 5 50 √

30 ######## FF √ √ 1 1 1 1 1 5 100 √ 1 1 1 0 1 4 80 √ 9 90 √

31 ######## E √ √ 0 1 1 1 1 4 80 √ 0 0 1 0 1 2 40 √ 6 60 √

32 ######## KD √ √ 1 0 1 1 1 4 80 √ 0 1 0 0 1 2 40 √ 6 60 √

33 ######## GPC √ √ 0 1 1 0 1 3 60 √ 1 0 1 1 1 4 80 √ 7 70 √

34 ######## K √ √ 1 0 1 1 1 4 80 √ 0 1 1 1 0 3 60 √ 7 70 √

35 ######## IS √ √ 1 0 1 1 1 4 80 √ 1 0 0 1 0 2 40 √ 6 60 √

36 ######## MRP √ √ 1 1 1 0 1 4 80 √ 0 0 0 1 1 2 40 √ 6 60 √

37 ######## NPS √ √ 0 1 0 1 1 3 60 √ 1 1 1 1 0 4 80 √ 7 70 √

38 ######## VA √ √ 0 0 1 1 1 3 60 √ 1 0 1 0 1 3 60 √ 6 60 √

39 ######## IS √ √ 1 1 1 1 0 4 80 √ 1 0 1 0 1 3 60 √ 7 70 √

40 ######## KW √ √ 0 1 1 0 1 3 60 √ 1 0 0 1 1 3 60 √ 6 60 √

41 ######## L √ √ 1 0 1 1 0 3 60 √ 1 1 1 1 1 5 100 √ 8 80 √

42 ######## IM √ √ 0 1 0 1 0 2 40 √ 1 1 0 0 0 2 40 √ 4 40 √

43 ######## DY √ √ 1 0 1 1 0 3 60 √ 1 1 1 1 1 5 100 √ 8 80 √

44 ######## DSA √ √ 1 1 0 1 1 4 80 √ 0 1 0 0 0 1 20 √ 5 50 √

45 ######## F √ √ 1 1 1 1 0 4 80 √ 1 0 1 0 1 3 60 √ 7 70 √

46 ######## AL √ √ 0 1 1 1 1 4 80 √ 1 1 0 0 1 3 60 √ 7 70 √

47 ######## NKA √ √ 1 1 1 1 1 5 100 √ 1 1 1 1 1 5 100 √ 10 100 √

48 ######## A √ √ 0 0 1 1 0 2 40 √ 1 1 1 1 0 4 80 √ 6 60 √

49 ######## EJW √ √ 0 1 1 0 1 3 60 √ 0 0 1 0 1 2 40 √ 5 50 √

50 ######## T √ √ 0 0 1 1 0 2 40 √ 1 1 1 1 0 4 80 √ 6 60 √

14 27 8 1 20 30 21 18 11 23 15 12 9 30 11

28 54 16 2 40 60 42 36 22 46 30 24 18 60 22

Peneliti,

Tamara patricia

NIM.P00320014047

                 Mengetahui :

                Ketua Jurusan Keperawatan,

                  Muslimin L.A Kep., S.pd., M.Si

               NIP. 195603111981061001

Jumlah

%



18 19 20 21 Baik Cukup Kurang Baik Cukup Kurang Baik Cukup Kurang

1 ######## WS √ √ 3 60 √ 4 80 √ 7 70 √

2 ######## J √ √ 4 80 √ 2 40 √ 6 60 √

3 ######## S √ √ 5 100 √ 3 60 √ 8 80 √

4 ######## TK √ √ 4 80 √ 2 40 √ 6 60 √

5 ######## D √ √ 1 20 √ 2 40 √ 3 30 √

6 ######## J √ √ 4 80 √ 3 60 √ 7 70 √

7 ######## EJ √ √ 5 100 √ 5 100 √ 10 100 √

8 ######## F √ √ 4 80 √ 4 80 √ 8 80 √

9 ######## IA √ √ 1 20 √ 4 80 √ 5 50 √

10 ######## E √ √ 4 80 √ 2 40 √ 6 60 √

11 ######## S √ 3 60 √ 3 60 √ 6 60 √

12 ######## FA √ √ 3 60 √ 3 60 √ 6 60 √

13 ######## SA √ √ 3 60 √ 3 60 √ 6 60 √

14 ######## SW √ √ 3 60 √ 4 80 √ 7 70 √

15 ######## DSP √ √ 3 60 √ 2 40 √ 5 50 √

16 ######## PA √ √ 2 40 √ 4 80 √ 6 60 √

17 ######## UN √ √ 3 60 √ 5 100 √ 8 80 √

18 ######## F √ √ 3 60 √ 4 80 √ 7 70 √

19 ######## RR √ √ 3 60 √ 4 80 √ 7 70 √

20 ######## R √ √ 3 60 √ 4 80 √ 7 70 √

21  4/8/2017 MM √ √ 5 100 √ 4 80 √ 9 90 √

22 ######## MDM √ √ 4 80 √ 2 40 √ 6 60 √

23 ######## MS √ √ 0 0 √ 4 80 √ 4 40 √

24 ######## RP √ √ 4 80 √ 3 60 √ 7 70 √

25 ######## RF √ √ 2 40 √ 0 0 √ 2 20 √

26 ######## S √ √ 1 20 √ 3 60 √ 4 40 √

27 ######## AF √ √ 3 60 √ 4 80 √ 7 70 √

TOTAL %
PENCEGAHAN SEKUNDERNO

%

Tanggal Inisial
KELAS

                                             PENGETAHUAN REMAJA PUTRI TENTANG KANKER SERVIKS

MASTER TABEl HASIL PENELITIAN

GAMBARAN PENGETAHUAN REMAJA TENTANG PENCEGAHAN KANKER SERVIKS PADA  MAHASISWI TINGKAT I

JURUSAN KEPERAWATAN POLTEKKES KEMENKES KENDARI

1.A 1.B SKOR % SKOR

PENCEGAHANPENCEGAHAN PRIMER
Umur



28 ######## A √ √ 2 40 √ 3 60 √ 5 50 √

29 ######## M √ √ 2 40 √ 3 60 √ 5 50 √

30 ######## FF √ √ 5 100 √ 4 80 √ 9 90 √

31 ######## E √ √ 4 80 √ 2 40 √ 6 60 √

32 ######## KD √ √ 4 80 √ 2 40 √ 6 60 √

33 ######## GPC √ √ 3 60 √ 4 80 √ 7 70 √

34 ######## K √ √ 4 80 √ 3 60 √ 7 70 √

35 ######## IS √ √ 4 80 √ 2 40 √ 6 60 √

36 ######## MRP √ √ 4 80 √ 2 40 √ 6 60 √

37 ######## NPS √ √ 3 60 √ 4 80 √ 7 70 √

38 ######## VA √ √ 3 60 √ 3 60 √ 6 60 √

39 ######## IS √ √ 4 80 √ 3 60 √ 7 70 √

40 ######## KW √ √ 3 60 √ 3 60 √ 6 60 √

41 ######## L √ √ 3 60 √ 5 100 √ 8 80 √

42 ######## IM √ √ 2 40 √ 2 40 √ 4 40 √

43 ######## DY √ √ 3 60 √ 5 100 √ 8 80 √

44 ######## DSAA √ √ 4 80 √ 1 20 √ 5 50 √

45 ######## F √ √ 4 80 √ 3 60 √ 7 70 √

46 ######## AL √ √ 4 80 √ 3 60 √ 7 70 √

47 ######## NKA √ √ 5 100 √ 5 100 √ 10 100 √

48 ######## A √ √ 2 40 √ 4 80 √ 6 60 √

49 ######## EJW √ √ 3 60 √ 2 40 √ 5 50 √

50 ######## T √ √ 2 40 √ 4 80 √ 6 60 √

14 27 8 1 20 30 21 18 11 23 15 12 9 30 11

28 54 16 2 40 60 42 36 22 46 30 24 18 60 22
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