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Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik penderita 
kanker serviks yang rawat jalan di POSA RSUD Dr. Soetomo Surabaya. 
Metode: Jenis dan rancangan penelitian ini adalah dekriptif observasional cross-
sectional study. Besar sampel sebanyak 125 orang penderita kanker serviks. 
Teknik sampling yang digunakan non-random sampling. Variabel dalam 
penelitian ini meliputi usia, pendidikan, pekerjaan, status pernikahan, usia 
pertama kali berhubungan seksual, keluhan utama, riwayat keluarga dengan 
kanker, paritas, usia kehamilan pertama, penggunaan kontrasepsi, perilaku 
berganti-ganti pasangan seksual, riwayat penyakit menular seksual, hasil 
pemeriksaan histopatologi, dan stadium klinis. 
Hasil: Penderita kanker serviks terbanyak adalah kelompok usia 45-49 tahun 
(25%); tamat SD (52%); bekerja sebagai IRT (64%); menikah satu kali (70%); 
usia pertama kali berhubungan seksual 16-20 tahun (61%); tidak ada riwayat 
kanker pada keluarga (85%); paritas 2-5 (82%); usia kehamilan pertama dibawah 
25 tahun (85%); tidak memiliki perilaku berganti-ganti pasangan seksual (70%); 
tidak memiliki riwayat PMS (100%); menggunakan lebih dari satu jenis 
kontrasepsi (34%); keluhan utama keputihan dengan perdarahan pervaginam 
(42%); jenis karsinoma sel skuamosa (74%); dan stadium klinis IIIB (46%).  
Simpulan: Karakteristik penderita kanker serviks terbanyak di POSA RSUD Dr. 
Soetomo Surabaya adalah kelompok usia 45-49 tahun, usia pertama kali 
berhubungan seksual 16-20 tahun, paritas 2-5, menggunakan lebih dari satu jenis 
kontrasepsi, keluhan utama keputihan dengan perdarahan pervaginam, jenis 
karsinoma sel skuamosa, dan stadium klinis. Promosi kesehatan tentang kanker 
serviks diperlukan untuk mengurangi angka kejadian kanker serviks dan 
komplikasinya. 
 
Kata kunci: kanker serviks, karakteristik penderita, jenis histopatologi, stadium 
klinis. 
 

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

KARYA TULIS ILMIAH KARAKTERISTIK PENDERITA KANKER FILDZAH D.A


	HALAMAN JUDUL
	LEMBAR PRASYARAT
	LEMBAR PERSETUJUAN
	LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA
	LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
	UCAPAN TERIMA KASIH
	RINGKASAN
	ABSTRAK
	DAFTAR ISI
	DAFTAR TABEL
	DAFTAR GAMBAR
	DAFTAR SINGKATAN
	DAFTAR LAMPIRAN
	BAB 1 PENDAHULUAN
	BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA
	BAB 3 KERANGKA KONSEP
	BAB 4 METODE PENELITIAN
	BAB 5 HASIL DAN ANALISIS DATA
	BAB 6 PEMBAHASAN
	BAB 7 SIMPULAN DAN SARAN
	DAFTAR PUSTAKA
	LAMPIRAN

