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ABTRACT
Cervical cancer is a malignant tumor that affects the surface layer of the cervix, called squamous epithelial cells, which are
located between the uterus and the vagina. It has been proven that the main cause of cervical cancer is Human
papillomavirus (HPV), oncogenic subtypes, especially subtypes 16, 18, 31, 33, and 45. Mortality and morbidity of women
with cervical cancer is very high, this situation will have a negative impact on world health in the world. including in
Indonesia. It is important for women to know what factors can cause cervical cancer and have knowledge about cervical
cancer prevention because of the large incidence of cervical cancer in Indonesia, and there are still many women who do not
have less knowledge. The study design was descriptive with a sample of 45 people. The sampling technique used total
sampling. The data will be analyzed by quantity test using SPSS software. This study shows that the largest age range is in
the age group 36-45 years (late adults) as many as 19 people (42.2%), more respondents with primary school education are
17 people (37.8%), the respondent's occupation group Most were housewives (IRT) as many as 34 people (75.6%), more
had knowledge of good cervical cancer risk factors as many as 31 people (68.9%), more had adequate / moderate
knowledge of cervical cancer prevention 25 people (55.6%). There are more respondents who have good knowledge about
cervical cancer risk factors, while more respondents have sufficient / moderate knowledge about cervical cancer prevention.
Keywords : Knowledge, Cervical Cancer Risk Factors, Cervical Cancer Prevention
PENDAHULUAN
Kanker serviks merupakan tumor ganas yang mengenai lapisan permukaan leher rahim yang disebut sel epitel skuamosa
yang terletak diantara uterus dan vagina. Sudah dibuktikan penyebab utama kanker serviks adalah Human papillomavirus
(HPV), subtipe onkogenik, terutama subtipe 16, 18, 31, 33, dan 45. Faktor risiko yang dapat menyebabkan kanker serviks
adalah status sosial ekonomi yang rendah, menikah sebelum usia 18 tahun, koitus pertama di usia muda, multipartner
seksual, multigravida, merokok, pemakaian pil KB, dan gangguan pada sistem imun. Kanker serviks termasuk kanker
ginekologi paling banyak diseluruh dunia. Menurut data saat ini ia menduduki peringkat keempat belas diantara semua
kanker dan peringkat keempat diantara kanker yang menyerang wanita diseluruh dunia. Kanker serviks merupakan
penyebab kematian tertinggi kedua pada wanita di negara berkembang setelah kanker payudara. Berdasarkan data dari
World Health Organization (WHO) pada tahun 2014 terdapat lebih dari 528.000 kasus baru dan 266.000 kasus kematian
diseluruh dunia akibat kanker serviks pada wanita usia 15 sampai 44 tahun. Menurut Globocan 2018 Indonesia memiliki
kasus baru kanker serviks sebanyak 32.469 kasus dengan persentase 17,2% setelah kasus kanker payudara dengan kasus
baru sebanyak 58.256 dengan persentase 30,9% pada seluruh kanker yang menyerang wanita. Angka kematian kanker
serviks sebanyak 18.279 dengan persentase 8,8%. Menurut perkiraaan Departemen Kesehatan RI saat ini, jumlah penderita
baru kanker serviks berkisar 90-100 kasus per 100.000 penduduk dan setiap tahun terjadi 40 ribu kasus kanker serviks.
Kejadian kasus baru pada wanita yang menderita kanker serviks di Indonesia mencapai 20.928 orang dan yang meninggal
memiliki persentase mencapai 10,3%. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI tahun 2015, kanker serviks termasuk
kanker yang memiliki prevalensi tertinggi sebagai kanker yang menyerang wanita di Indonesia yaitu dengan prevalensi 0,8%
atau dapat diperkirakan sebanyak 98.692 orang. Menurut Data Riset Kesehatan Dasar 2013, estimasi jumlah kanker serviks
pada Sumatera utara sebanyak 4.694 dengan prevalensi kanker pada penduduk semua umur sebesar 1%.
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Mortilitas dan morbiditas wanita yang menderita kanker serviks sangat tinggi, keadaan ini akan berdampak buruk bagi dunia
kesehatan di dunia termasuk di Indonesia. Menurut Sari, R. P., & Abdiana pentingnya bagi para wanita untuk mengetahui
faktor apa saja yang dapat menyebabkan kanker serviks dan memiliki pengetahuan tentang pencegahan kanker serviks.
Besarnya angka kejadian kanker serviks di Indonesia, dan masih banyak para wanita yang tidak memiliki pengetahuan
tentang faktor risiko dan pencegahan kanker seviks terutama di daerah Desa lalang, Kuala tanjung maka peneliti tertarik
untuk melakukan penelitian dengan judul “Gambaran Pengetahuan Tentang Faktor Risiko dan Pencegahan Kanker Serviks
pada Pasien Wanita yang Sudah Menikah di Puskesmas Lalang”.
METODE
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yang mana peneliti hanya melihat gambaran dari
distribusi frekuensi variabel yang diteliti.
Waktu Dan Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2020 sampai Januari 2021. Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Lalang,
Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batubara.
Populasi Dan Sampel
Sampel penelitian ini yaitu pasien wanita yang sudah menikah di Puskesmas Lalang (populasi) yang memenuhi kriteria
inklusi dan eksklusi. Penarikan sampel pada penelitian ini adalah dengan menggunakan metode total sampling.
Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data primer, data primer ini diperoleh dari responden dengan
cara mengisi kuesioner. Instrumen yang digunakan untuk memperoleh data primer adalah kuesioner yang berisikan
pertanyaan - pertanyaan yang terkait dengan pengetahuan terhadap faktor risiko dan pencegahan kanker serviks.
Teknik pengujian SPSS yang sering digunakan dalam uji validitas adalah korelasi Bivariate Pearson dan Corrected ItemTotal Correlation. Pada penelitian ini menggunakan kuesioner yang sudah dilakukan uji validitas. Metode yang dapat
digunakan untuk mengukur reliabilitas kuesioner ini yaitu metode Cronbach‟s Alpha. Pada penelitian ini telah dilakukan uji
reliabilitas.
HASIL PENELITIAN
Tabel 1.1. Distribusi Frekuensi Responden Menurut Umur
No Karakteristik
n
%
Responden
(Frekuensi)
1
Umur (Tahun)
24-35
16
35,6
36-45
19
42,2
46-55
10
22,2
Total
45
100,0
Berdasarkan tabel 1.1 didapatkan bahwa karakteristik responden berdasarkan umur yang terbanyak adalah adalah rentang
umur 36-45 tahun sebanyak 19 orang (42,2%) dan yang paling sedikit adalah rentang umur 46-55 sebanyak 10 orang
(22,2%).
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Tabel 1.2. Distribusi Frekuensi Responden Menurut Pendidikan Terakhir
No Karakteristik
n
%
Responden
(Frekuensi)
1
Pendidikan
Terakhir
SD
17
37,8
SMP
13
28,9
SMA
15
33,3
Total
45
100,0
Berdasarkan tabel 1.2 didapatkan bahwa karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir yang terbanyak adalah
SD sebanyak 17 orang (37,8%) dan yang paling sedikit adalah SMP sebanyak 13 orang (28,9%).
Tabel 1.3. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pekerjaan
No Karakteristik
n
%
Responden
(Frekuensi)
1
Pekerjaan
IRT
34
75,6
Nelayan
1
2,2
Pedagang
6
13,3
Petani
4
8,9
Total
45
100,0
Berdasarkan tabel 1.3 didapatkan bahwa karakteristik responden berdasarkan pekerjaan adalah IRT sebanyak 34 orang
(75,6%), yang paling sedikit adalah nelayan sebanyak 1 orang (2,2%).
Tabel 1.4. Distribusi Responden Berdasarkan Pengetahuan Faktor Risiko Kanker Serviks
No Karakteristik
n
%
Responden
(Frekuensi)
1
Pengetahuan
Faktor Risiko
Kanker Serviks
Baik
31
68,9
Cukup/Sedang
11
24,4
Kurang
3
6,7
Total
45
100,0
Berdasarkan tabel 1.4 didapatkan bahwa karakteristik responden berdasarkan pengetahuan faktor risiko kanker serviks yang
baik sebanyak 31 orang (68,9%), yang cukup/sedang sebanyak 11 orang (24,4%), dan yang kurang sebanyak 3 orang
(6,7%).
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Tabel 4.5. Distribusi Responden Berdasarkan Pengetahuan Pencegahan Kanker Serviks
No Karakteristik
n
%
Responden
(Frekuensi)
1
Pengetahuan
pencegahan
kanker Serviks
Baik
17
37,8
Cukup/Sedang
25
55,6
Kurang
3
6,7
Total
45
100,0
Berdasarkan tabel 1.5 didapatkan bahwa karakteristik responden berdasarkan pengetahuan pencegahan kanker serviks
yang baik sebanyak 17 orang (37,8%), yang cukup/sedang sebanyak 25 orang (55,6%), dan yang kurang sebanyak 3 orang
(6,7%).
PEMBAHASAN
Karakteristik Wanita Yang Sudah Menikah Di Puskesmas Lalang Berdasarkan Umur
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa rentang umur terbanyak adalah pada kelompok umur 36-45 tahun (dewasa
akhir) sebanyak 19 orang (42,2%) dan yang paling sedikit adalah rentang umur 46-55 tahun (lansia awal) sebanyak 10
orang (22,2%). Hal ini sejalan dengan penelitian Hartati dan Winarti tahun 2020 dengan sampel 103 wanita yang sudah
menikah didapati lebih banyak yang berumur 36-40 tahun yaitu sebanyak 50 orang (48,54%). Usia 35-40 tahun wanita
berada pada batasan usia beresiko. Di usia ini ibu memiliki resiko terkena penyakit ca cerviks, karena sudah sering
melakukan aktivitas seksual sehingga ibu diharapkan memperhatikan kondisi tubuhnya agar selalu dalam kondisi prima dan
bugar agar terhindar dari berbagai macam penyakit. Tetapi tidak sejalan dengan penelitian Indriyani, Kirnantoro, dan Donsu
tahun 2019 didapati lebih banyak pada umur 50-55 tahun dan tidak diketahui sebabnya.
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan
Terakhir
Pada penelitian ini didapati bahwa lebih banyak responden yang berpendidikan terakhir SD sebanyak 17 orang (37,8%)
sedangkan paling sedikit yang berpendidikan SMP sebanyak 13 orang (28,9%). Hal ini sejalan dengan penelitian Hartati dan
Winarti tahun 2020 dengan sampel 103 wanita yang sudah menikah didapati lebih banyak berpendidikan SD yaitu sebanyak
50 orang (48,54%). Tingkat pendidikan seseorang dapat menentukan kemampuan intelektual, pemahaman dan kemampuan
berpikir kritis dan logis seseorang dalam mengolah informasi dan mengambil keputusan dalam bertindak. Tetapi tingginya
tingkat pendidikan seseorang tanpa diikuti kemauan belajar, tidak menjamin seseorang untuk memiliki tingkat pengetahuan
yang baik, sebaliknya orang lain yang mau belajar dan menambah pengetahuannya dengan informasi meskipun latar
belakang tingkat pendidikannya rendah dapat memiliki pengetahuan. Tetapi tidak sejalan dengan penelitian Heryani tahun
2018 bahwa sebagian besar 44 orang (66,66 %) tingkat pendidikan responden di wilayah kerja puskesmas Garuda
Pekanbaru adalah SLTA (SMA) Taraf pendidikan yang rendah biasanya pengetahuan seseorang akan menjadi rendah pula.
Meskipun dari hasil penelitian yang didapat menunjukkan taraf pendidikkan responden mayoritas SLTA (SMA) dan
pengetahuan masih kurang, namun pengetahuan bisa didapat dari media cetak, media elektronik, spanduk atau papan
nama yang menambah pengetahuan dan pengalaman seseorang.
Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kelompok pekerjaan responden terbanyak adalah ibu rumah tangga (IRT)
sebanyak 34 orang (75,6%) dan yang paling sedikit adalah nelayan sebanyak 1 orang (2,2%). Hal ini sejalan dengan
penelitian Maharani tahun 2017 dari 108 ibu yang sudah menikah didapati mayoritas sebagai ibu rumah tangga yaitu
sebanyak 71 responden (65,7%). Jenis pekerjaan dalam hal ini juga dapat mempengaruhi pengetahuan seseorang, sebelum
seseorang mencari pelayanan kesehatan, biasanya mencari nasehat terlebih dahulu dari lingkungan terdekatnya, disini
lingkungan pekerjaan memungkinkan mendapat informasi tentang deteksi kanker serviks. Hal ini dapat terjadi karena
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responden yang bekerja memperoleh informasi lebih banyak dari teman, media cetak, dan media elektronik di tempat
kerjanya. Tetapi tidak sejalan dengan penelitian Anggraeni tahun 2015 dimana dari 33 ibu yang sudah menikah sebagian
besar bekerja sebagai wiraswasta yaitu sebanyak (51,5%) Pekerjaan berpengaruh terhadap pengetahuan, wawasan,
pemahaman, dan daya tangkap terhadap informasi yang diperoleh berdasarkan pengalaman dan latar belakang
pekerjaannya. Pekerjaan yang dilakukan seseorang akan mempengaruhi pola pikir terhadap suatu tindakan yang akan
dilakukan. Seseorang yangmemiliki pekerjaan di luar rumah tentunya akan banyak memiliki tingkat sosial yang lebih tinggi
dibandingkan seseorang yang tidak bekerja atau berdiam diri di rumah. Pengetahuan-pengetahuan pun akan datang pula
saat melakukan pekerjaan di luar rumah.
Karakteristik Responden Berdasarkan Pengetahuan Faktor Risiko Kanker Serviks
Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanita yang sudah menikah di Puskesmas Lalang lebih banyak yang memiliki
pengetahuan faktor risiko kanker serviks baik yaitu sebanyak 31 orang (68,9%), dibandingkan yang cukup/sedang sebanyak
11 orang (24,4%), dan yang kurang sebanyak 3 orang (6,7%). Sedangkan pada penelitian Sulistiowati dan Sirait tahun 2015
didapati bahwa dari 3303 responden sebanyak 1669 orang (50,5%) berpengetahuan sedang untuk pengetahuan faktor risiko
kanker serviks. Hal ini perlu mendapat perhatian yang penting untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang faktor
risiko kanker serviks guna mencegah terjadinya penyakit tersebut. Secara umum pengetahuan dipengaruhi oleh beberapa
faktor antara lain umur, pendidikan, pekerjaan, adanya informasi yang cukup. Pengetahuan yang memadai tentang
penyebab dan faktor risiko kanker serviks sangat mempengaruhi tindakan untuk melakukan deteksi dini. Pengetahuan atau
kognitif merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang (overt behavior) karena dari
pengalaman dan penelitian ternyata perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan lebih langgeng dibandingkan dengan
perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan. Karena pengetahuan adalah merupakan hasil „‟tahu” dan ini terjadi setelah
melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Pengetahuan yang dicakup dalam domain kognitif mempunyai 6
tingkat yakni: 1) Tahu (know), 2) Memahami (comprehension), 3) Aplikasi (application), 4) Analisis (analysis), 5) Sintesis
(synthesis) dan 6) Evaluasi (evaluation). Berdasarkan enam domain kognitif tersebut tentunya wanita yang tahu tentang
faktor risiko kanker serviks, selanjutnya paham terhadap perkembangannya, sampai pada kemampuan analisis, sintesis,
dan menilai apa yang perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya kanker serviks.
Karakteristik Responden Berdasarkan Pengetahuan Pencegahan Kanker Serviks
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa wanita yang sudah menikah di Puskesmas Lalang lebih banyak yang memiliki
pengetahuan pencegahan kanker serviks cukup/sedang yaitu sebanyak 25 orang (55,6%), dibandingkan yang baik
sebanyak 17 orang (37,8%), dan yang kurang sebanyak 3 orang (6,7%). Hal ini sejalan dengan penelitian Heryani tahun
2018 dimana dari 66 orang didapati lebih banyak yang memiliki pengetahuan pencegahan kanker serviks yang cukup yaitu
sebanyak 28 orang (42,4%). Tingkat pengetahuan seseorang mempengaruhi tingkah laku seseorang, apabila tingkat
pengetahuan seseorang kurang, berkurang pula kesadaran untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kebutuhannya.
Dengan tingkat pengetahuan pencegahan yang tinggi, keinginan untuk melakukan pencegahan kanker serviks juga tinggi,
apabila tingkat pengetahuan yang rendah, keinginan untuk melakukan pencegahan kanker serviks rendah, pencegahan bisa
dengan cara vaksin HPV atau deteksi dini kanker serviks. Tetapi tidak sejalan dengan Priyaswati, Puspitaningrum dan
Rahmawati tahun 2016 dengan 67 sampel wanita yang sudah menikah didapati lebih banyak responden yang memiliki
pengetahuan pencegahan kanker serviks yang kurang yaitu sebanyak 40 orang (59,7 %). Hal ini dapat dilihat dari segi
lingkungan yang kurang mendukung, dimana sebagian besar masyarakat hanya mencapai tingkat pendidikan SMP sehingga
responden dengan latar belakang pendidikan SMP cenderung memiliki pengetahuan yang kurang karena adanya informasi
yang belum terjangkau ditambah juga dengan umur responden yang masih berada dibawah 20 tahun, maupun kurangnya
motivasi dan kesadaran diri sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa masih perlu adanya tindak lanjut untuk meningkatkan
pengetahuan tentang pencegahan kanker leher rahim, dimana bisa dilakukan dengan melalui penyuluhan-penyuluhan oleh
tenaga kesehatan.
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KESIMPULAN
1. Rentang umur terbanyak adalah pada kelompok umur 36-45 tahun (dewasa akhir) sebanyak 19 orang (42,2%) dan yang
paling sedikit adalah rentang umur 46-55 tahun (lansia awal) sebanyak 10 orang (22,2%).
2. Lebih banyak responden yang berpendidikan terakhir SD sebanyak 17 orang (37,8%) sedangkan paling sedikit yang
berpendidikan SMP sebanyak 13 orang (28,9%).
3. Kelompok pekerjaan responden terbanyak adalah ibu rumah tangga (IRT) sebanyak 34 orang (75,6%) dan yang paling
sedikit adalah nelayan sebanyak 1 orang (2,2%).
4. Lebih banyak yang memiliki pengetahuan faktor risiko kanker serviks baik yaitu sebanyak 31 orang (68,9%),
dibandingkan yang cukup/sedang sebanyak 11 orang (24,4%), dan yang kurang sebanyak 3 orang (6,7%).
5. Lebih banyak yang memiliki pengetahuan pencegahan kanker serviks cukup/sedang yaitu sebanyak 25 orang (55,6%),
dibandingkan yang baik sebanyak 17 orang (37,8%), dan yang kurang sebanyak 3 orang (6,7%).
SARAN
1. Bagi Tenaga Kesehatan Puskesmas Lalang
Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi tenaga kesehatan di Puskesmas Lalang untuk menggalakan
intervensi berupa penyuluhan/ konseling kepada seluruh wanita khususnya yang berumur rentan terkena kanker serviks
untuk pencegahan yang bisa dilakukan dengan cara vaksin HPV atau deteksi dini kanker serviks.
2. Bagi Pendidikan
a. Diharapkan dapat meningkatkan promosi kesehatan sebagai health educator terhadap upaya meningkatkan
pengetahuan faktor risiko dan pencegahan kanker serviks.
b. Diharapkan dapat menjadi evidence based bagi perkembangan ilmu kedokteran.
c. Diharapkan dapat menambah bahan literatur.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya
Apabila memungkinkan dilakukan penelitian lebih lanjut, hendaknya meneliti faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi
tingkat pengetahuan pada pasien wanita yang sudah menikah di Puskesmas Lalang terhadap faktor risiko dan
pencegahan kanker serviks.
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