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Cuci Tangan Pakai Sabun merupakan perilaku sella! yang terbukti 
secara ilmiah dapat mencegah penyebaran penyakit menular. Hasil 
penelitian dklapatkan setelah diberikan Health Education,hampir 
seluruhnya (85,8%) anak mempunyai kemampuan mencuci Iangan 
baik. Hasil uji statistik diperoleh p s 0,001 dimana p s 0,05 yang berarti 
ada pengaruh pemberian Health Education tentang cud Iangan 
pakai sabun terhadap kemampuan mencuci Iangan dengan benar. 
Ada pengaruh yang signifikan antara pemberian Health Education 
terhadap kemampuan anak untuk mencuci Iangan dengan benar Di 
TK Pertiwi I kecamatan Kembangbahu kabupaten Lamongan. 

Beberapa gangguan mental memiliki risiko perilaku kekerasan, 
sal'lh satunya adalah skizofrenia yang sering menunjukkan gejala 
perilaku kekerasan. Skizofrenia merupakan suaiu penyakit yang 
mempengaruhi otak dan menyebabkan timbulnya pikiran, persepsi, 
emosi, gerakan, dan perilaku yang aneh dan terganggu. Hasil dari 
penelitian ini adalah bahwa pada pasien skizofrenia yang mengalami 
respon asertif 30 orang (76,9%), respon frustaai 7 orang (17,9%), 
dan respon pasif 2 orang (5, 1%). Maka berdasarkan perhitungan 
didapatkan hasil P=O,OOO (p<0,05) maka HO ditolak dan H1 diterima 
berarti ada pengaruh yang signifikan tentang pemberian terapi senam 
aerobic low impact terhadap penurunan respon perilakL! kekerasan 
pada pasien skizofrenia di RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang. 

Hemodialisa merupakan tindakan untuk mengeluarkan sisa 
metabolisme yang tidak dapat dikeluarkan oleh tubuh dengan proses 
eliminasi nom1al akibat gaga! ginjal. Adekuasi hemodialisa dapat 
dihitung dengar. KW. Untuk mencapai Kt'V sesuai standar, Qb yang 
diterapkan harus sesuai dengan perubahan berat badan pasien. 
Karakteristik responden, laki..Jaki (57,5%) usia dominan 35-55 tahun 
(70%). Hasil uji t antar kelompok kontrol dan kelompok intervensi, 
awal sebelum perlakuan tidak terdapat perbedaan yang benmakna 
(p-value=0,357>0,05) setelah perlakuan pengaturan QB, terdapat 
perbedaan yang bem1akna (p-value =0 ,000<0.05). 

Proses ovulasi melibatkan urutan yang komplek dari kejadian hiologis 
yang akhimya menyebabkan ruptur folikel pra ovulasi. Pengikatan 
LH pada reseptornya di ovarium mengaktivasi cAMP secara langsung 
melalui jalur Protein Kinase A (PKA) dapat meng-upregulasi ekspresi 
COX-2 pada sel granulosa pra ovulasi. Ekspresi COX-2 kelompok 
K~,;r'wmin lebih rendah dan berbeda sec.ara bem>ak.na dibar.ding 
kelompok Kontrol. Ekspresi COX-2 k.elompok Lri+ Teofiiin+Kurkumin 
lebih rendai1 dan berbeda secara signif,Kan dib3nding keiCJmpok 
LH+ Teofil in. 

l<anker ser,;i ks ad alah kanker yang turnt.;u;, ja:'1 berl\embang daiam 
leher rahim (ser,-iks). khususnya bera3a! dar: fa :;isa:·, epitel atau 
lapisan te:!uer p~nnukaan serviks. Servi<s ya:tu .suatu rfaer.:th yang 
terdapat pad a organ rep.roduksi wanita. yang men.::n~an piniu masul< 
kearah rai1i:n (uterus) dengan vagina. Berd asa c1<3~, ha~ii penelitian 
diperoleh bahwa sedikit WUS di Desa Sikinir den:;an pengeta:-tuan 
baik yang memiliki perilaku baik dalam de!eksi dini kanker serviks 
metode IVA di puskesmas sejumlah 3 responder (20.0%). 

Dalam upaya mengendalikan kadar guia darah yang tepa!, pasien 
diabetes mellitus juga penu· memiliki pengetahuan mengenai 
penyakitnya . Sebagian besar tingkat pengetah'-Jan pasien tentang 
pengendalian kadar gula darah masuk dalam kategori kurang yaitu 
sebanyak 31 (62%), Kejadian ulk.us diabetik dari 50 pasien yang 
menderita diabetes melitus sebanyak 24 (38%), Ada hubungan yang 
signifikan antara pengetahuan tentang pengendalian gula darah 
dengan kejadian ulkus diabetik dengan nilai p<0.05 , 
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HUBUNGAN ANTARA PENGETAHUAN WANITA USIA SUBUR (WUS) 
TENTANG KANKER SERV!i'(S DAN DETEt<SI DININYA DENGAN PERILAKU PEMERIKSAAN DENGAN 

ASAM ASETAT(IVA) Dl DESA SIKUNIR 
WILAYAH KERJA PUSKESMAS GUNUNGPATI 

Novia Sari Yunita, Puji Lestari 

Program Studi llrnu Keperawatan STIKES Ngudi Waluyo Ungaran 

ABSTRACT 

Cervical cancer is the first death cause for Indonesian women. Most cases are detected in the further 
stadium. Meanwhile, now there is a way to detect cervical cancer earlier by doing early detection of IVA. 
Besides its cost is cheap, it is also easy to do. However, many people stili do not use it. The purpose of this 
research is to identify the relation between fertile women's knowledge about cervical cancer and Its early 
detection with the behavior of visual inspection check using acetate acid (IVA) in Sikunir Village, the working 
area of Gunungpati health center 

The research design used descriptive correlation with cross sectional approach. The population of this 
research was all fertile women in Sikunir Village. The sampling technique used simple random sampling with 
the subjects of 50 fertile women. Measuring instrument used questionnaire. Univariate analysis was used to 
identify the proportion presented in the form of distribution frequency tables, bivariate analysis used Kendall 
tau correlation. 

The results of the research show that most of fertile women's knowledge about cervical cancer and its 
early detection are in low category, as many as 19 respondents (38.0%). Most of fertile women's behavior to 
do IVA early detection is in low category, as many-as 34 respondents (68.0%). There is a relation between 
fertile women's knowledge about cervical cancer with the behavior of IVA early detection in Sikunir Village, the 
working area of Gunungpati Health Center with T = 0,564 and p-value = 0.000. 

!t is expects Gunungpati Health Center to socialize cervical cancer and its early detection. 

Key Words Knowledge about cervical cancer and its early detection, the behavior of IVA early detection, 
fertile women 

PENDAHULUAN 

Kanker serviks adalah kanker yang tumbuh 
dan berkembang dalam leher rahim (serviks), khu
susnya berasal dari lapisan epitel atau lapisan ter
luar permukaan serviks. Serviks yaitu suatu daerah 
yang terdapat pada organ reproduksi wanita, yang 
merupal<an pintu masuk kearah rahim (uterus) den
gan vagina (Wijaya, 201 0). Angka kejadian kanker 
leher rahim terus mengalami peningkatan dan men
jadi salah satu penyebab kematian usia reproduktif. 
Rata-rata setiap 11 menit ada satu orang perempuan 
meninggal karena kanker leher rahim dan setiap 3 
menit ada satu penderita baru ( Depkes, 2007). Indo
nesia adalah negara berkembang yang memiliki ka
sus kanker serviks terbasar dari pada negara-negara 
berkembang yang lain. Kanker leher rahim marupak
an penyebab kematian nomor satu perempuan Indo
nesia (Sukaca, 2009). 

Data dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa 
Tengah menunjukkan bahwa Kota Semarang adalah 
kota yang mengalami kasus kanke'" serviks terban
yak di Wilayah Propinsi Jawa Tengah. Pada tahun 
2008 Kota Semarang mempunyai jumlah pasien 
kanker serviks sebanyak 4.591 pasien, yang kedua 

Kota Surakarta dengan 1.667 pasien dan ketiga !<a
bupaten Demak dengan 386 pasien . Dari tahun ~e 
tahun j!Jmlah penderita kanker serviks mengalami 
peningkatan. Hal ini di buktikan pada tahun 2009, 
Kota Semarang masih menjadi Kota terbesar dengan 
kasus kanker serviks yang menjadi 5.856 pasien, 
kedua Kota Surakarta dengan 1.677 pasien dan 
ketiga, Kabupaten Grobogan dengan i 53 pasien 
(Dinkes 20i 0). Hasil rekapitulasi Dinas Kesehatan 
Kota Sernarang, dari 37 Puskesrnas Kota Sema
rang terdapat 5 puskesmas terbesar dengan kasus 
kanker serviks, termasuk Puskesmas Gunungpati 
(Susanti 201 0). Data yang diperoleh di Puskesmas 
Gunungpati bahwa jumlah Wan ita Usia Subur (WUS) 
di Kecamatan Gunungpati yang telah menggunakan 
tes IVA untuk deteksi dlnl kanker sebanyak 49, atau 
sekitar 2% dari 6486 jumlah WUS, angka ini masih 
jauh dari target yaitu 1 00%. 

Hasil studi pendahuluan yang dilakukan o!eh 
peneliti yang melakukan wawancara langsung den
gan ·1 0 respond en wan ita usia subur (WUS) Seban
yak 7 (0,07%) responden tidak m&ngetahui penger
tian kanker serviks, tidak mengetahui etiologi, tanda 
dan gejala kanker serviks, dan tidak rnemahami cara 
mencegahan kanker serviks. Responden tidak per--. .,,· 
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nah mendapatkan sosialisasi kanker serv!ks, dan ke 
7 responden tidak berperilaku melakukan pemerik
saan lnspeksi Visual dengan Asam Asetat di Pusk
esmas Gunungpati. Sebanyak 3 responden (0,03%) 
mengatakan pernah mendapat sosialisasi kanker 
serviks dari bidan, responden dapat menjelaskan 
pengertian kanker serviks, mengetahui tanda dan 
gejala, memahami bahwa kanker serviks dapat di 
deteksi dini dengan menggunakan tes IVA di pusk
esmas. Dari 3 responden yang mengetahui penger
tian kanker serviks, mengetahui tanda dan gejala, 
memahami bahwa kanker serviks dapat di deteksi 
dini dengan menggunakan tes IVA di puskesmas, 
sebanyak 2 responden pernah melakukan perilaku 
pemeriksaan inspeksi Visual dengan Asam asetat di 
puskesmas dan 1 orang responden tidak melakukan 
pemeriksaan ke deteksi dini ke Puskesmas. Ber
dasarkan latar belakang masalah diatasmaka peneliti 
tertarik melakukan penelitian tentang "Hubungan An
tara pengetahuan Wanita Usia Subur tentang kanker 
serviks dan deteksi dininya dengan perilaku Pemerik
saan I nspeksi Visual dengan Asam Asetat. 

METODOLOGI PENELITIAN 

Disain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan desain deskriptif 
korefasional yaitu mendeskripsikan variabel bebas 
dan terikat, kemudian melakukan korelasi antara 
kedua varibel (Notoatmodjo, 2005). 

Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi adalah keseluruhan obyek panelitian. 
Pooulasi daiam penelitian ini adalah V\'anita Usia 
Subur yang setdah menikah usia 20-45 tahun di 
Desa Sikunir V'/ilayah kerja Puskesmas Gunungpati 
sebanyak 103 WUS. · · 

Sampel adalah sebagian dari populasi. 
Berdasarkar: p2rhitungan dengan rumus Slovin 
didapatkan besar sampel sebanyak 50 responden. 
San1pei daiam penelitian ini adalah subyek yang 
memenuhi kriteria inklusi antara lain : 

a . Wanita Usia Subur yang menikah usia 20- 45 
tahun 

b. Wanita Usia Subur yang bisa membaca dan 
menu lis 

c. Wan ita Usia Subur yang bersedia menjadi 
responden 

Kriteria eksklusi antara lain: 

a . WUS yang saat penelitian tidak ada ditempat 

b. Wi.JS yang tidak bersedia menjadi responden 

MEDISAINS 

Tempat Penelitian dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini di laksanakan di Desa Sikunir 
wilayah ke~a Puskesmas Gunungpati Penelitian ini 
pada tanggal 8 Februari sampai dengan 11 Februari 
2013. 

Alat pengumpulan data 

Alat pengumpulan data (instrumen) dalam 
penelitian ini adalah dengan menggunakan 
kuesioner. Kuesioner adalah sejenis pernyataan 
tertulis yang digunakan untuk memperoleh 
informasi dari responden dalam arti laporan tentang 
pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui (Arikunto, 
2002). Ada 2 jenis kuesioner, yang pertama untuk 
mengetahui pengetahuan WUS tentang kanker 
serviks dan kuesioner kedua untuk mengetahui 
perilaku pemeriksaan lnspeksi Visual dengan Asam 
Asetat (IVA). 

Analisis Univariat 

Analisis univariatadalah untuk menggambarkan 
tiap variabel dengan menggunakan tabel dist•ibusi 
frekuensi. Pada penelitian ini variabel yang di 
gambarkan adalah pengetahuan Wanita Usia Subur 
(WUS) tentang kanker servik dan deteksi dininya dan 
perilaku pemeriksaan lnspeksi Visual dengan Asam 
Asetat ( IVA). 

Analisis Bivariat 

Analisis bivariat yang dilakukan terhadap dua 
variabel yang diduga berhubungan atau berkorelasi 
(Sugiyono, 2006). Variabel dependen dalam 
penelitian ini adalah pengetahuan Wanita usia subur 
(WJS) tentang kanker servik dan deteksi dininya 
dan variabel ir1dependent yaitu perilaku pemeriksaan 
lnspaksi Visuai dengc:n Asam Asetat (IVA). Uji statistik 
yang digunakan yaitu uji Kend3i! tau. 

,. .. 
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HASIL PcNELITIAN 

Pengetahuan WUS tentang Kanker Serviks 

Tabel 1 

Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pengetahuan WUS tentang Kanker Scrviks di Desa Sikunir Wilayah 
Kerja Puskesmas Gunungpati, 2013 

Pengetahuan Frekuensi Persentase (%) 

Kurang 19 38,0 

Sedang 16 32,0 

Baik 15 30,0 

Jumlah 50 100% 

Berdasarkan Tabel 5.1, dapat diketahui bahwa pengetahuan WUS tentang kanker serviks dan deteksi 
dini di Desa Sikunir Wilayah Kerja Puskesmas Gunungpati, paling banyak dalam kategori kurang, yaitu 
sejumlah 19 responden (38,0%). 

Perilaku WUS tentang Deteksi Dini Kanker Serviks dengan Pemeriksaan IVA 

Tabel2 

Distribusi Frekuensi Berdasarkan Perilaku WUS tentang Deteksi Dini Kanker Serviks dengan 
IVA di Desa Sikunir Wilayah Kerja Puskesmas Gunungpati, 2013 

Perilaku Frekuensi 

Kurang 34 

Sedang 13 

Baik 3 

Jumlah 50 

Persentase (%) 

68,0 

26,0 

6,0 

100% 

Berdasarkan Tabel 5.2, dapat diketahu: bahwa pcrilaku WUS tentang deteksi dini kanl<er serviks dengan 
pemeriksaan iW\ di Dusun Sikun:r Wilayah Kerja Puskesmas Gunungpati. sebagian besar dalam kategcn 
kurang, vaitu sejumlah 34 responden (68,0%), 

Hubungan antara Pengetahuan WUS tentang Kanker Serviks dengan Perilaku Pemeriksaan De;,~!<:si 
Dini Menggunaltan IVA di Desa Sikunir wifayah kerja Puskesmas Gunungpati, 2013 

Tabel 3 

Hubungan antara Pengetahuan WUS tentang ~{anker Serviks dengan Perilaku Pemeriksaan Deteio(si 
Din i Menggunakan IVA di Desa Sikunir wilayah kerja Puskesmas Gunungpati, 2013 

. Perilaku 

Pengetahuan Kurang Sedang Baik Total T p-value 

f % F % f % f % 

Kurang 19 100,0 0 0,0 0 0,0 19 100 0,564 0,000 

Sedang 10 62,5 6 37,5 0 0,0 16 100 

Baik 5 33,3 7 46,7 3 20,0 15 100 

34 68,0 13 26,0 0 6,0 50 100 

Berdaserkgn Tabel 5.3 dapat diketahui bahwa WU S dengan pengetahuan kurang dan memiliki per·ilaku 
pemeriksaan IVA kurang sejumiah 19 respond en (I 00% ), sedangkan WUS dengan pengetahuan sedang dan 
rnemiliki peri!aku pemeriksaan I·J.A. sedang sejumiah G responden (37,5%), dan VIIUS dengan penge~ahuan 
baik dan memiliki perilaku pem::oriksaan l'vA bai!< sejumiah 3 responden (20,0%). Berdasarkan uji koreiasi 
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Kendall Tau didapatkar. nilai koefisien korelasi 
sebesar T = 0.564 dengan p-value 0,000. Terlihat 
bahwa p-value = 0,000< a (0,05), ini berarti bahwa 
ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan 
WUS tentang kanker serviks dan deteksi dininya 
dengan perilaku pemeriksaan deteksi dini kanker 
servik dengan metode lnspeksi Visual Dengan Asam 
asetat (IVA). 

PEMBAHASAN 

1. Gambaran Pengetahuan WUS tentang 
Kanker Serviks dan Deteksi Dininya di 
Desa Sirkunir Wilayah Kerja Puskesmas 
Gunungpati 

Berdasarkan hasil penelitian Tabel 1, 
menunjukkan bahwa pengetahuan WUS tentang 
kanker serviks dan deteksi dininya di Desa Sikunir 
Wilayah Kerja Puskesmas Gunungpati paling banyak 
dalam kategori kurang sejumlah 19 responden 
(38,0%), Pengetahuan kurang ini bisa di lihat dari 
jawaban responden yaitu sebanyak47,3% responden 
tidak tahu bahwa perdarahan setelah menopause 
adalah gejala kanker serviks, 52,6% responden 
tidak tahu bahwa kanker serviks dapat di cegah 
dengan tidak gonta ganti pasangan seksual, 68,4% 
responden tidak tahu bahwa wanita yang melakukan 
pemeriksaan IVA adalah wan ita yang sudah menikah, 
73.6% responden tidak tahu bahwa perdarahan 
setelah menopause merupakan gejala kanker serviks 
stadium lanjut, 84,2% responden tidak tahu jika pada 
stadium dini kanker serviks tidak menimbulkan gejala. 

Pengetahuan WUS tentang kanker serviks 
dan deteksi dini dalam kategori kurang, kemungkinan 
disebabkan oleh informasi yang tidak merata tentang 
kanker serviks dan deteksi dininya, karena hampir 
sebagian besar waktu keseharian WUS dihabiskan 
untuk bekerja, sehingga kemungkinan sebagian 
tJesar WUS tidak menerima informasi tentang kanker 
serviks dan cara u:1tuk mendeteksi kanker serviks 
secara dini. 

Seiain itu, kurangnya pengetahuan WUS 
kerw ;ngkin::r: juga dipengaruhi oleh sosialisasi 
tentang kanker serviks dan ·aeteksi dini di Desa 
Sikumr Wilayah Kerja Puskesmas Gunungpati, 
sosialisasi sudah dilakukan tetapi masih belum 
merata dan belum dilaksanakan secara optimal, 
baik yang dilakukan oleh instansi kesehatan. Selain 
itu juga, kurangnya fasilitas dan sarana pendukung 
di berbagai pelayanan kesehatan setempat seperti 
Puskesmas pembantu dan tempat-tempat kesehatan 
lainnya juga menjadi sebab tidak termotivasinya 
masyarakat untuk mencari tahu tentang pentingnya 
deteksi dini kanker serviks. Hal ini sesuai Teori 
yang dikemukakan oleh Notoatmodjo (2001) yang 
menyatakan bahwa pengetahuan adalah merupakan 
hasll "tahu" dan inl te~adi setelah orang melakukan 
penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Lebih 
lanjutdinyatakan bahwa pengetahuan yang dicakup 
di dalam domain kognitif mempunyai 6 tingkat yaitu: 
Tahu (know), memahami (comprehension), aplikasi 
(application). anaiisis (analysis), sintesis (synthesis), 
evatuasi(evatuaiion). 

MEDISAINS 

. 2. Gambaran Peri!aku WUS dalam Deteksi 
Dini Kanker Servik dengan Menggunakan 
IVA di Desa Sirkunir wilayah kerja 
Puskesmas Gunungpati 

Berdasarkan hasil penelitian Tabel 2, 
menunjukkan bahwa sebagian besar perilaku 
WUS dalam deteksi dini kanker serviks dengan 
menggunakan IVA di Desa Sikunir Wilayah 
Ke~a Puskesmas Gunungpati dalam kategori 
kurang sejumlah 34 resopnden (68,0%),. Hal ini 
kemungkinan disebabkan oleh kurangnya motivasi 
untuk deteksi dini tvA: Selain itu banyak ditemui 
bahwa seorang WUS sering mengalami beberapa 
kekhawatiran dalam kesediaannya melakukan 
screening. Kekhawatiran tersebut misalnya WUS 
takut akan prosedur yang harus dijalani, ketakutan 
merasa sakit pada pemeriksaan, dan takut terhadap 
kenyataan hasil pemeriksaan yang akan dihadapi hal 
ini sesuai dengan hasil penelitian di negara-negara 
Am erika Latin dan Karibia juga telah mengidentifikasi 
beberapa faktor yang mempengaruhi iindakan 
deteksi dini kanker serviks. Pan American Health 
Organization (PAHO) menyimpulkan bahwa, status 
sosial ekonomi yang .rendah , pengetahuan yang 
terbatas, rasa takut terhadap diagnosis kanker leher 
rahim berhubungan dengan kegagaian melakukan 
deteksi dini kanker leher rahim (Lewis, 1995). 

Selain itu, kurangnya minat wanita usia subur 
(WUS) di Desa Sikunir untul< mengikuti pemeriksaan 
IVA disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya 
dapat disebabkan karena akses untuk deteksi tidak 
tercapai oleh sebagian besar masyarakat padahal 
masalah kesehatan wanita sangat penting, hal ini 
disebabkan karena sosialisasi masih belum dapat 
dilaksanakan secara optimal. Selain itu, meski 
sasaran Wanita Usia Subur(WUS) telah mendapatkan 
sosialisasi, tetapi masih banyak yang belurn rnernib~i 
motivasi untuk mengikuti pemeriksaan iVA f:<Ore,~ a 

beberapa alasan, tidak merasa membutunk<:F: 
sehingga tidak melakukan .pemeriksaan tV/\ . 
Selanjutnya, ke~asarna lintas ';nktor masih kurang 
fasilitas diberbagai pelayanarr kesehatan kurang 
memadai; dan keberhasilan tergantung peda deter(si 
dini dan pengobatan yang efektif 

Hasii untuk katagori periiaku sedang i 3 
responden (26,0%), hal ini terjadi kemungkinan 
disebabkan oleh minat WUS di Desa Sikunir yang 
kurang untuk melakukan pemeriksaan uiang, serta 
tidak ada dukungan dari lingkungan sekitar seperti 
dukungan suami serta mengikuti prilaku orang dekat 
lainya (saudara perempuan, tetangga) yang tidak 
melakukan periksa ulang, serta penyebab lain WUS di 
De sa· Sikunir inasih t~kut untuk metakukan screening, 
atau ibu malu diperiksa bagian tubuhnya oleh dokter 
pria. Hal ini sesuai teori WHO (2004) menambahkan 
bahwa rasa segan karena diperiksa oleh dokter 
pria atau pun bidan juga menjadi sebab kurangrrJa 
prilaku VVUS di Desa Sikunir Jntuk r.:<:'"lk;;i<.:an :v . .:., 
dalam deteksi dini kanker serviks. ['::JL:::m ranQi<:2 
meningkatkan motivasi VVUS di Desa ~. ~:;.;nir, v::r1u 
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dilakukan sosialisasi tantang pentingnya melakukan 
deteksi c1m !VA di Puskesrnas Gunung;Jati, 
pencegahan kanker serviks dan sumber infonnasi 
yang memadai sehingga cakupan pemeriksaan IVA 
dapat meningkat dan angka kejadian kanker serviks 
dapat dicegah seoptimal mungkin sebab deteksi dini 
merupakan skrining yang lebih efektif. 

Praktik tindakan pencegahan kanker serviks 
merupakan stimulus baik dari WUS di Desa 
Sikunir apabila dapat maksimal dalam arti di terima 
dengan baik oleh WUS di Desa Sikunir, maka akan 
mempengaruhi perilaku. Sebaliknya jika stimulus 
tidak dapat di terima oleh WUS di Desa Sikunir maka 
tindakan untuk pemeriksaan IVA di Puskesmas tidak 
akan maksimal atau kurang efektif. Hal ini sesuai 
dengan pendapat Hestand dalam Notoatmodjo (2003 ), 
bahwa stimulus yang dib£:rikan pada organisme 
dapat diterima atau ditolak. Apabila stimulus ditolak 
berarti tidak efektif mempengaruhi individu, tetapi 
bila stimulus diterima oleh organisme berarti ada 
perhatian dari individu dan stimulus tersebut efektif. 

3. Hubungan Pengetahuan WUS tentang 
kanker serviks dan deteksi dininya 
dengan perilaku pemeriksaan lnpeksi 
Visual dengan Asam Asetat (IVA) 

Berdasarkan hasil penelitian Tabel 3 dapat 
diketahui bahwa iebih banyak W,JS di Desa Sikinir 
dengan pengetahuan kurang dengan perilaku 
kurang dalam pemeriksaan IVA sejumlah 19 
responden(100%). Hal ini karena pengetahuan 
seseorang akan memberikan dampak terhadap 
perilakunya, dimana jika WUS di Desa Sikunir 
tdak rahu tentang apa itu kanker serviks dan cara 
me:1deteksinya, maka WUS di desa Sikunir menjadi 
tidak pedu!i terhadap kanker serv i'<s , lagi pu ia WUS 
juga tidak tahu harus berbuat 2pa untuk ;r,::onGegah 
kanker tersebut. 

Berdasarl~an uji korelasi Kend2!J Tau 
didapatkan r.ila! koefGsien korelasi r = 0,564 deng3:1 
p-value 0,000. bc=' f~ ;i! bahwa ada hubur~g•=•n y'ang 
signifikan antara pengetahuan WUS tent<mg 
kanker serv iks dan deteksi dininya dengan ;J<~rilaku 
pemeriksaan dete~\si dini kanker serJik dengan 
prilaku pemeriksaan lnspeksi Visual Dengan Asarn 
asetat (IVA) dengan arah hubungan positif artinya 
semakin baik maka perilaku pemeriksaan kanker 
serviks dengan menggunakan IVA juga semakin baik. 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa 
sedikit WUS di Desa Sikinir dengan pengetahuan 
baik yang memiliki perilaku baik dalam deteksi dini 
kanker serviks metode IVA di puskesmas sejumlah 
3 responden (20,0%). Pengetahuan memang 
kemungkinan berdampak pada tindakan seseorang. 
Seorang WUS yang tahu apa itu kanker serviks, 
akan timbul niat dan motivasi untuk mencegahnya, 
dan pencegahan ini salah satunya adalah dengan 
melakukan pemeriksaan IVA, hal ini sesuai dengan 
hasil penelitian Patricia Bessler, Maung P..ung,dan 
Pauline Jolly di Tre!awn)', Jamai~za (20D5) juga 

menyatakan dari hasil penelitiannya bahwa 81 
% dari responden menyatakan bahwa penyakit 
kanker leher rahim adalah penyakit yang sangat 
serius dan melakukan deteksi dini kanker leher 
rahim. Sedangkan mereka yang tidak mengetahui 
keseriusan penyakit kanker serviks tidak melakukan 
deteksi dini kanker leher rahim. 

Hasil ini juga sesuai dengan hasil penelitian 
yang dilakukan oleh Purwanto (2000) yang 
mengatakan bahwa seseorang akan mengadopsi 
atau melakukan sesuatu melalui suatu proses yang 
selalu didasari oleh pengetahuan, kesadaran yang 
positif. Dengan adanya pengetahuan terhadap 
manfaat suatu hal akan mempengaruhi orang 
mempunyai tindakan yang positif terhadap suatu 
hal tersebut. Pengetahuan dalam segi positif dan 
negatif dari pemeriksaan tersebut akan menentukan 
orang terhadap pelaksanaan pemeriksaan iVA 
di Puskesmas.Adanya perubahan perilaku pada 
seseorang dipengaruhi oleh tiga komponen yaitu : 
kognitif, afektif, dan psikomotor. Dimana komponen 
kognitif berisi kepercayaan yang dimiiiki individu 
mengenai sesuatu, sedangkan komponen afektif 
merupakan perasaan yang menyangkut aspek 
emosional. Sehingga ketika seseorang telah melewati 
kedua komponen tersebut maka seseorang akan 
cenderung melakukan suatu perubahan perilaku 
sebagai komponen psikomotor sesuai dengan 
kepercayaan dan sikap seseorang terl1adap suatu 
obyek. 
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