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ABSTRAK 

 

Penelitian ini berfokus pada tingkat pengetahuan remaja perempuan di Surabaya 

mengenai bahaya penyakit kanker serviks. Dengan melihat latar belakang masalah 

bahwa pengetahuan mengenai kanker serviks sangat penting bagi remaja 

perempuan di Surabaya saat ini, karena penyakit kanker serviks tidak hanya dapat 

menyerang perempuan yang aktif dalam melakukan hubungan seksual, namun 

remaja perempuan pun bisa terkena penyakit kanker serviks akibat gaya hidup 

remaja perempuan yang tidak sehat seperti melakukan seks bebas, mengkonsumsi 

minuman beralkohol, merokok yang dapat memicu virus penyebab kanker serviks. 

Maka, pengetahuan dalam penelitian ini sangat penting bagi remaja perempuan 

karena pengetahuan atau informasi tersebut akan berpengaruh dalam pengambilan 

keputusan untuk keberlangsungan kehidupan. 

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Komunikasi Kesehatan, 

Social Learning Theory. Teknik pengambilan sampel penelitian ini adalah 

accidental sampling dengan teknik purposive sampling. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tipe penelitian deskriptif serta metode 

survei dengan melakukan penyebaran kuesioner kepada 100 responden. 100 

responden merupakan remaja perempuan yang berdomisili di Surabaya, remaja 

perempuan yang beberusia 18-21 tahun (remaja akhir), dan remaja perempuan yang 

sudah pernah mendengar tentang kanker serviks. Data dianalisis dan diukur 

berdasarkan tingkat pengetahuan yang dilihat dari lima indikator yaitu tahu (know), 

memahami (comprehension), aplikasi (application), analisis (analysis), dan 

evaluasi evaluation). 

 

Kata Kunci: Pengetahuan, Remaja Perempuan, Surabaya, Kanker Serviks. 
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PENDAHULUAN 

Penelitian ini berfokus pada tingkat pengetahuan remaja perempuan di 

Surabaya mengenai bahaya penyakit kanker serviks. Kanker serviks ini 

disebabkan oleh virus HPV. Maka dari itu, sejak dini remajauperempuan harus 

lebih aware kepadartubuhnya terutama di bagian vagina. Selain itu sejak dini 

remaja sudah harus melakukan pola hidup sehat dengan melakukan olahraga, 

makan makanan yang sehat, dan menghindarijrokok, tidak mengkonsumsi 

minuman beralkohol, dan tidak melakukan seks bebas yang dapat menimbulkan 

penyakit kanker serviks. Kurangnya pengetahuan tentang bahayanya 

melakukan seks bebas ini berdampak buruk bagi remaja perempuan. Karena 

gaya hidup seperti merokok ataupun melakukaniseks bebas ini dapat menyebab 

kanker serviks meskipun kanker serviks ini disebabkan oleh Human Papiloma 

Virus yang berkembang menyerang alat reproduksi wanita. Meskipunipenyebab 

utama dari kanker serviks ini disebabkan oleh virus, namun pola kehidupan atau 

gaya hidup yang tidak sehat seperti melakukan seks bebas, merokok, 

mengkonsumsi minuman beralkohol, memakan makanan yang 

mengandungibahan kimia akan memicu munculnya virus penyebab kanker 

serviks. 

Kanker serviks ini tidak hanya dapat menyerang perempuan yang aktif 

dalam melakukan seks, namun remaja perempuan pun bisa terkena penyakit 

kanker serviks ini. Pada tahun 2014, WHO menyatakan terdapat lebih dari 92 

ribu kasus kematianupada penduduk wanita akibat penyakit kanker. Sebesar 

10,3% merupakan jumlah kematian akibat kanker serviks. Sedangkan jumlah 

kasussbaru kanker serviks berjumlah hampir 21 ribu. Sejak tahun 2000 hingga 

tahun 2012, semakin mudahusia wanita yang terserang kanker serviks, yaitu 

kisaran usia 21-22 tahun di tahun 2000 dan mencapai usia di bawah 20 tahun 

pada tahun 2012.  
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Penyakit kanker ini merupakan penyakit gabungan dari fakorrgenetik 

dannlingkungan. Penyakit kanker ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor 

seperti faktoriketurunan, faktorremosional, faktoriperilaku, dan faktor 

makanan. Faktor keterunan merupakan salah satu faktorvyang memiliki risiko 

tinggi untuk terkena penyakit kanker. Faktor emosional juga merupakannsalah 

satu pemicunya, karena jika kita terlalu banyak haluyang dipikirkan dapat 

mengakibatkan stress dan menyebabkan gangguan keseimbangan pada seluler 

tubuh. Faktor perilakuijuga sangat mempengaruhi karena dari kebiasaan buruk 

yang dilakukan setiap harinya sepertiimerokok, makan-makanan yang 

berlemak, serta mengkonsumsi minuman beralkohol. Dan yang tidak kalah 

penting yaitu perilakuiseksual yang melakukan hubungan intim diusia dini dan 

suka berganti-ganti pasangan. Yang terakhir faktoromakanan yang 

mengandung bahan kimia, makanan juga merupakan faktor risiko penting 

lainnya penyebabikanker (Diananda, 2007). 

Menurut WHO setiap dua menit perempuannmeninggal karena kanker 

serviks negara berkembang. Di Indonesia, kanker serviks ditemukan 40-45 

kasus perhari. Diperkirakanssetiap satu jam, seorang perempuan meninggal 

karenaakanker serviks diantara jenis kanker yang lainndikalangan perempuan. 

Diperkirakan 52 juta perempuan Indonesia beresikooterkena kanker serviks, 

ada 15.000 kasus baru per tahun dengan kematian 8000 per tahun. Mneurut 

Nurwijaya (2010: 4) pada tahun 2009 kanker serviks menduduki peringkat 

keduaadengan presentase kasus 35,61% dan 25,98 % di tahunn2010.  

Berdasarkan survei yang melibatkan 5.423 perempuan di Asia dan 

dilakukannpada sembilan negaraatermasuk Indonesia, data menunjukkan hanya 

2% perempuaniyang mengetahui Human Papiloma Virus (HPV)mmerupakan 

penyebab kanker serviks. Jadi, kurangnya tingkat pengetahuan dipercaya 

memperburukkkondisi yang ada dan diperkirakan angka kejadian kanker 

serviks akan terussmeningkat setiap tahunnya (Kuntari, 2009). Data setiap 

tahun sekitar 500.000operempuan di Indonesia didiagnosispterinfeksi kanker 

serviks. Dari jumlah itu, sekitar 270.000 penderita meninggal dunia. Di 
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Indonesia, kanker serviksktelah menjadi pembunuh nomor satu dari 

keseluruhanbkanker. Kanker serviks merupakan penyakit kanker kedua yang 

biasa dideritaiperempuan berusia 20 – 25 tahun. 

Menurut Rahmawati (dalam Ali & Asrori, 2006) Remaja, yang dalam 

bahasa aslinya disebut adolescence, berasal dari bahasa Latin adolescare yang 

artinya “tumbuh untuk mencapai kematangan”. Anak dianggapisudah dewasa 

apabila sudah mampu mengadakan reproduksi. Masa remajaiadalah masa 

peralihan, ketika individultumbuh dari masa anak-anak menjadikindividu yang 

memiliki kematangan. Pada masa tersebut, ada dua hal penting menyebabkan 

remajalmelakukan pengendalian diri Rice (dalam Gunarsa, 2004). Dua hal 

tersebut adalah, pertama, hal yang bersifatieksternal, yaitu dengan adanya 

perubahan lingkungan, dan kedua adalah hal yang bersifatiinternal, yaitu 

denganeadanya perubahanikarakteristik di dalam diri remaja yang membuat 

remaja relatif lebih bergejolak dibandingkan denganimasa perkembangan 

lainnya (storm and stress period).  

Pada umumnya masa remajaicenderung kesulitan untukumengendalikan 

sikapnya, serta cenderungumenyukai tantangan dan meraih kebanggaan, 

bahkan ingin mendapatkan kesenangan denganimelakukan hal-hal yang 

menantang. Selain ituiperubahan juga terjadi dengan mulaiuberfikir lebih logis 

dalam memecahkanimasalah, mulai dari saat mereka mengambilukeputusan 

sendiri seperti saatimemilih teman, kegiatan ekstrakulikuler di sekolahudan 

memilih pasangan. Remaja juga lebih seringimembandingkan dirinya dengan 

orangilain untuk penilaian dirinyausendiri, teman juga seringkali menjadi 

cermin sosial. 

Masa remaja merupakan salah satu periode dari perkembanganumanusia. 

Masa ini merupakan masa perubahan atau peralihanodari masa kanak-kanak ke 

masa dewasa yang meliputiuperubahan biologis, perubahan psikologis, dan 

perubahan sosial. Remaja sering kaliudidefinisikan sebagai periode transisi, 

dimana dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Menurut Kartono (1995: 148) 

“masa remaja disebut pula sebagai penghubung antara masa kanak-kanak 
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dengan masa dewasa”. Terdapat batasan usia pada masa remaja yang 

difokuskan pada upaya meninggalkan sikap dan perilaku kekanak-kanakan 

untuk mencapai kemampuan bersikap dan berperilaku dewasa. Menurut Kartini 

Kartono (1995: 36) dibagi tiga yaitu, Remaja Awal (12-15 Tahun); Remaja 

Tengah  (15-18 Tahun);  dan Remaja Akhir  (18-21 Tahun).  

Penelitian ini meneliti pentingnya pengetahuan remaja perempuan 

mengenai penyakit kanker serviks karena di Surabaya sekarang ini sudah sangat 

banyak kasus remaja perempuan yang terjangkit penyakit kanker serviks. 

Seperti yang sudah dijelaskan pada paragraf sebelumnya, pada tahun 2000 

hingga 2012 perempuan berusia berkisar 20-22 tahun sudah terjangkit penyakit 

kanker serviks. 

Dalam penelitian ini sangat perlu banyaknya pengetahuan dan 

penanganan khusus. Karena dengan terbentuknya perilaku terhadap seseorang 

karena adanya pengetahuan yang ada pada dirinya terbentuk suatu perilaku 

baru. Dalam arti, jika seseorang akan diberi stimulus yang berupa informasi 

tentang upaya pencegahan penyakit kanker serviks sehingga menimbulkan 

pengetahuan yang baru yang berikutnya akan menimbulkan respon dalam sikap 

terhadap informasi upaya pencegahan penyakit kanker serviks. Akhirnya 

rangsangan yaitu informasi upaya pencegahan penyakit kanker serviks yang 

telah diketahui dan akan memberika sebuah respon lebih seperti melakukan 

tindakan pencegahan. Pengetahuan ini bisa didapatkan dari sumber mana saja, 

seperti halnya  yang dilakukan oleh komunikasi kesehatan yang berperan 

sebagai pemberi informasi pencegahan penyakit, promosi kesehatan, 

kebijaksanaan pemeliharaan kesehatan yang dapat mengubah dan 

mempengaruhi dalam bertindak. 

Penelitian ini merupakan penelitian komunikasi kesehatan karena 

penelitian ini dilandasi oleh teori komunikasi yang menerangkan proses 

komunukasi yang disampaikan oleh Lasswell. Proses komunikasi ini untuk 

menjawab pertanyaan seperti Who, Says What, In Which Channel, To Whom, 



6 
 

With What Effect (siapa mengatakan apa melalui saluran apa kepada siapa 

dengan efek apa). (Lasswell, 1960). Jawaban bagi pertanyaan paradigm 

Lasswell ini merupakan unsur-unsur proses komunikasi yaitu Communicator 

(komunikator), Message (pesan), Media, Receiver (penerima atau komunikan), 

dan Effectc (efek). Jadi dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah pesan 

yang disampaikan kepada komunikan (penerima) dari komunikator (sumber) 

melalui saluran-saluran tertentu baik secara langsung/tidak langsung dengan 

maksud memberikan dampak/effect kepada komunikan sesuai dengan yang 

diingikan komunikator. Dalam penelitian yang dikatakan sebagai komunikator 

adalah komunikasi kesehatan yang dimana komunikasi kesehatan ini yang 

bertugas sebagai menyebarluaskan informasi-informasi atau isu-isu kesehatan. 

Informasi atau isu-isu menganai kesehatan merupakan pesan yang diberikan 

oleh komunikator kepada penerima atau komunikan. Media yang digunakan 

untuk menyebarluaskan informasi atau isu-isu kesehatan bisa dengan tatap 

muka seperti ikut sosialisasi atau penyeluhan, maupun tidak langsung (melalui 

media cetak/elektronik) seperti dari internet. Komunikan atau penerima dalam 

penelitian ini yaitu remaja perempuan di Surabaya yang berusia 18-21 tahun 

(remaja akhir). Setelah remaja perempuan ini mendapatkan informasi hal ini 

dapat menimbulkan efek, dimana yang dimaksudkan seperti perubahan pada 

tingkat pengetahuan (kognitif). 

Sehubungan dengan teori yang disampaikan oleh Lasswell, adapun teori 

pendukung yakni teori pencarian informasi. Pencarian informasi merupakan 

kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi. pencarian informasi 

dilakukan dimulai saat seseorang merasa pengetahuan ia miliki kuran dan 

membutuhkan sebuah informasi baru. Menurut Kuhlthau (1993) pola pencarian 

informasi bersifat berjenjang, dimulai dari sesuatu yang tidak jelas sampai 

dengan tahap kejelasan informasi yang dicari. Pada tahap ini muncul karena 

seseorang merasa pengetahuan yang dimiliki masih kurang. Kemudian 

seseorang akan melakukan pemilihan informasi secara selektif. Dengan 

melakukan pencarian informasi ini menimbulkan peningkatan tingkat 

pengetahuan, dimana tingkat pengetahuan ini berperangruh dan menimbulkan 
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efek seperti perubahan pada tingkat pengetahuan kognitif. Pengetahuan sangat 

diperlukan karena pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat 

penting untuk terbentuknya perilaku seseorang. Menurut Notoadmojo (2010) 

dimana perilaku yang disadari oleh pengetahuan akan bersifat lebih langgeng 

daripada perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan dan kesadaran. 

Penelitian ini didukung dengan teori S-O-R (Stimulus, Organism, 

Respon). Menurut model ini, organism menghasilkan perilaku tertentu jika ada 

kondisi stimulus tertentu pula, efek yang ditimbulkan adalah reaksi khusus 

terhadap stimulus khusus, sehingga seseorang dapat mengharapkan dan 

memperkirakan kesesuaian antara pesan dan reaksi komunikan. Asumsi dasar 

dari model ini adalah media massa menimbulkan efek yang terarah, segera dan 

langsung terhadap komunikan. Stimulus Response Theory atau SR theory. 

Respon atau perubahan sikap bergantung pada proses terhadap individu. 

Stimulus yang merupakan pesan yang disampaikan kepada komunikan dapat 

diterima atau ditolak, komunikasi yang terjadi dapat berjalan apabila 

komunikan memberikan perhatian terhadap stimulus yang disampaikan 

kepadanya. Sampai pada proses komunikan tersebut memikirkannya sehingga 

timbul pengertian dan penerimaan atau mungkin sebaliknya. Perubahan sikap 

dapat terjadi berupa perubahan kognitid, afektif atau behavioral. Adapun 

keterkaitan model S-O-R dalam penelitian ini adalah 1.Stimulus yang dimaksud 

adalah pesan yang disampaikan oleh komunikasi kesehatan yang bertugas 

sebagai memberika isu-isu atau informasi mengenai kesehatan; 2. Organisme 

yang dimaksud adalah remaja perempuan di Surabaya yang berusia 18-21 tahun 

(remaja akhir); 3. Respon yang dimaksud adalah perubahan tingkat 

pengetahuan (kognitif). 

Teknik pengambilan sampel penelitian ini adalah accidental sampling 

dengan teknik purposive sampling. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kuantitatif dengan tipe penelitian deskriptif serta metode survei dengan 

melakukan penyebaran kuesioner kepada 100 responden. 100 responden 

merupakan remaja perempuan yang berdomisili di Surabaya, remaja perempuan 
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yang beberusia 18-21 tahun (remaja akhir), dan remaja perempuan yang sudah 

pernah mendengar tentang kanker serviks. Setelah mendapatkan data yang 

cukup, peneliti akan melakukan pemeriksaan data lalu membuat kode dan 

mengkoding dengan alat bantu SPSS. Setelah mengolah data, peneliti akan 

menganalisis dengan kerangka teori yang telah ditentukan yaitu komunukasi 

kesehatan, Social Learning Theory. 

PEMBAHASAN 

 Penelitian komunikasi ini akan menganalisis bagimana tingkat pengetahuan 

remaja di Surabaya akan bahaya penyakit kanker serviks. Untuk mendapatkan 

hasil penelitian, peneliti melakukan pembagian kuesioner kepada remaja 

perempuan di Surabaya yang berusia 18-21 tahun yang tergolong dengan 

remaja akhir. Signifikansi penelitian ini terletak pada tingkat pengetahuan 

remaja perempuan di Surabaya mengenai penyakit kanker serviks, dengan 

adanya pengetahuan ini dapat merubah gaya hidup untuk bisa hidup lebih sehat 

lagi, dapat mengambil keputusan lebih baik karena remaja perempuan sudah 

dibekali pengetahuan. Selain itu, juga dapat terhindar dari bahaya penyakit 

kanker serviks. 

 Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, responden dalam penelitian 

ini yakni remaja perempuan yang memiliki pendidikan terakhir Sekolah 

Menangah Atas (SMA). Responden penelitian ini juga rata-rata yaitu remaja 

perempuan yang sekarang sedang menumpuh pendidikan dibangku 

perkuliahan. Namun, juga ada beberapa dari responden penelitian ini yang 

sudah bekerja sebagai wiraswasta atau pegawai swasta. Dari responden yang 

kebanyakan remaja perempuan yang sudah menumpuh pendidikan dibangku 

perkuliahan, pengluaran per bulan responden rata-rata sebesar ≥ Rp. 1.000.000. 

Dengan kemajuan teknologi saat ini, responden dalam penelitian ini mengetahi 

informasi mengenai penyakit kanker serviks rata-rata mendapat informasi 

melalui internet. Namun, tidak sedikit dari mereka yang mengkuti sosialisasi 
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atau penyuluhan, mendapatkan informasi kanker serviks dari perkuliahan, dan 

juga membaca buku.  

 Penelitian ini dianalisis dan diukur berdasarkan tingkat pengetahuan yang 

dilihat dari lima indikator yaitu tahu (know), memahami (comprehension), 

aplikasi (application), analisis (analysis), dan evaluasi evaluation). 

Indikator Tahu (Know)  

 Rekapitulasi Indikator Tahu (Know) 

 

No 

Pernyataan 

Frekuensi Derajat 

Penilaian 

 

N 

 

Rata-

rata 

 

Kategori Nilai 

ST S TS STS 

1 16 59 24 1 100 2,9 Tinggi 

2 26 61 12 1 100 3,12 Tinggi 

3 16 63 20 1 100 2,94 Tinggi 

4 42 53 5 - 100 3,37 Sangat Tinggi 

5 61 38 1 - 100 3,6 Sangat Tinggi 

Sumber Olahan Peneliti 

Berdasarkan hasil dari rekapitulasi indikator tahu (know), dari kelima 

pertanyaan terdapat tiga pertanyaan yang memiliki kategori nilai tinggi dan 

dua pertanyaan memiliki kategori nilai sangat tinggi. Dari hasil rekapitulasi 

ini, dapat dilihat penelitian ini tingkat pengetahuan remaja dalam indikator 

tahu (know) jika dirata-rata memiliki pengetahuan yang tinggi. Remaja 

perempuan di Surabaya ini dapat mengetahui dan mengingat informasi 

mengenai kanker serviks, bahaya yang ditimbulkan, dan juga faktor-faktor 

penyebab risiko penyakit kanker serviks. Dalam indikator tahu (know) 

memiliki rata-rata nilai 3,18 dengan kategori nilai yang tinggi. 
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 Indikator Memahami (Comprehension) 

Rekapitulasi Indikator Memahami (Comprehension) 

 

No 

Pernyataan 

Frekuensi Derajat 

Penilaian 

 

N 

 

Rata-

rata 

 

Kategori Nilai 

ST S TS STS 

6 23 42 2 3 100 2,85 Tinggi 

7 14 56 29 1 100 2,83 Tinggi 

8 33 58 9 - 100 3,24 Tinggi 

9 46 41 12 1 100 3,32 Sangat Tinggi 

10 39 57 4 - 100 3,35 Sangat Tinggi 

11 24 31 40 5 100 2,74 Tinggi 

Sumber Olahan Peneliti 

Melihat hasil dari rekapitulasi indikator memahami (comprehension), 

dari enam pertanyaan terdapat empat pertanyaan yang memiliki kategori 

nilai tinggi dan dua pertanyaan memiliki kategori nilai sangat tinggi. Dari 

hasil rekapitulasi ini, dapat dilihat penelitian ini tingkat pengetahuan remaja 

dalam indikator memahami (comprehension) jika dirata-rata memiliki 

pengetahuan yang tinggi. Remaja perempuan di Surabaya ini dapat 

memahami faktor-faktor risiko, bahaya yang disebabkan oleh penyakit 

kanker serviks, dan lainnya. Dalam indikator memahami (comprehension) 

memiliki rata-rata nilai 3,05 dengan kategori nilai yang tinggi.  

Dalam indikator memahami (comprehension) mendapatkan kategori 

nilai tinggi dikarenakan faktor lingkup mahasiswa dan tingkat pendidikan. 

Hal tersebut membuktikan bahwa jika seseorang memiliki tingkat 

pendidikan yang tinggi dan berada di lingkup pendidikan, maka remaja 

perempuan dapat lebih banyak memiliki pengetahuan. Menurut 

Notodtmodjo (2003) tingkat pendidikan mempengaruhi perilaku seseorang. 

Semakin tinggi pendidikan yang dimiliki semakin mudah untuk menyarap 
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berbagai informasi khususnya dalam hal kesehatan, maka berpengaruh juga 

terhadap kesadaran untuk berperilaku hidup sehat. 

 Indikator Aplikasi (Application) 

Rekapitulasi Indikator Aplikasi (Application) 

 

No 

Pernyataan 

Frekuensi Derajat 

Penilaian 

 

N 

 

Rata-

rata 

 

Kategori 

Nilai ST S TS STS 

12 18 39 42 1 100 2,74 Tinggi 

13 8 21 65 6 100 2,31 Rendah 

14 9 33 54 4 100 2,47 Rendah 

15 28 31 40 1 100 2,86 Tinggi 

16 14 38 48 - 100 2,66 Tinggi 

Sumber Olahan Peneliti 

Melihat hasil dari rekapitulasi indikator Aplikasi (Application) dari 

kelima pertanyaan terdapat tiga pertanyaan yang memiliki kategori nilai 

tinggi dan dua pertanyaan memiliki kategori rendah. Dari hasil rekapitulasi 

ini, dapat dilihat penelitian ini tingkat pengetahuan remaja dalam indikator 

Aplikasi (Application) jika dirata-rata memiliki pengetahuan yang rendah. 

Remaja perempuan di Surabaya ini masih tidak bisa mengaplikasikan atau 

menggunakan pengetahuan yang sudah dimiliki oleh remaja perempuan. 

Hal ini yang menyebabkan angka kematian yang disebabkan oleh penyakit 

kanker serviks masih sangat tinggi. Dalam indikator aplikasi (application) 

memiliki rata-rata nilai 2,50. 

Dalam indikator aplikasi (application) rendah dikarenakan meskipun 

remaja perempuan membekali pengetahuan yang banyak namun dalam hal 

penerapa atau pengaplikasi remaja perempuan tidak melakukannya. Hal 

tersebut dapat dilihat dari hasil penelitian pada nomor 13 dan nomor 14 yang 

memiliki kategori nilai yang rendah. Pada pertanyaan nomor 13 menyatakan 

bahwa responden melakukan vaksis HPV tiga kali dalam jangka waktu 6 
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bulan. Pertanyaan pada nomor ini memiliki kategori nilai rendah karena 

banyak sumber yang membuat remaja perempuan tidak setuju pertanyaan 

diatas. Jika melihat pertanyaan nomor 14 yang menyatakan bahwa 

responden melakukan pemeriksaan dini kanker serviks setiap 5 tahun sekali. 

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan masih rendahnya penerapan 

atau pengaplikasian untuk menghindari risiko penyakit kanker serviks. Hal 

ini yang menyebabkan tingginya angka kematian yang disebabkan penyakit 

kanker serviks. Remaja perempuan tidak melakukan vaksis HPV dan 

deteksi dini disebabkan oleh beberapa faktor.  Faktor penyababnya yaitu 

faktor biaya dan takut. Menurut Christy (2012) menyatakan bahwa remaja 

perempuan takut untuk melakukan vaksin HPV karena takut efek samping 

setelah melakukan vaksis dan merasa belum siap karena masih memerlukan 

informasi lebih banyak mengenai vaksis HPV. Berbicara mengenai biaya, 

penelitian yang dilakukan oleh Kwan (2008) menyatakan banyak yang tidak 

melakukan vaksin HPV karena biaya. Isu biaya merupakan hal yang cukup 

penting dalam memutuskan vaksinasi HPV terhadap remaja.  

Berdasarkan pemaparan diatas, pengetahuan yang dimiliki tidak 

berpengaruh dalam melakukan deteksi dini atau melakukan vaksinasi HPV. 

Maka dari itu remaja perempuan perlu adanya oleh pengalaman yang 

didapat dari proses pembelajaran (pengalaman pribadi maupun pengalaman 

dari individu lainnya) yang didalamnya terdapat persuasi verbal dan 

didukung oleh keadaan fisiologis. (Cahyo, 2012). Pengalaman ini bisa 

didapatkan dengan cara melakukan observasi atau pengamatan kepada 

orang-orang yang dianggap penting. Seperti yang disampaikan oleh 

Bandura 1973 yaitu Social Learning Theory atau teori belajar sosial ini 

menjelaskan bagaimana kepribadian seseorang berkembang melalui proses 

pengamatan, dimana orang belajar melalui observasi atau pengamatan 

terhadap perilaku orang lain terutama pemimpin atau orang yang dianggap 

mempunyai nilai lebih dari orang lainnya. Teori ini dalam menjelaskan 

terjadinya perilaku melibatkan aspek kognitif, yang diartikan bagaimana 
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manusia memikirkan sesuatu dan melakukan interpretasi terhadap berbagai 

pengalaman yang diperoleh. 

 Indikator Analisis (Analysis) 

 Rekapitulasi Indikator Analisis (Analysis) 

 

No 

Pernyataan 

Frekuensi Derajat 

Penilaian 

 

N 

 

Rata-

rata 

 

Kategori 

Nilai ST S TS STS 

17 22 32 38 5 100 2,65 Tinggi 

18 11 50 39 - 100 2,72 Tinggi 

Sumber Olahan Peneliti 

Melihat hasil dari rekapitulasi indikator Analisis (Analysis) dari dua 

pertanyaan terdapat dua pertanyaan yang memiliki kategori nilai tinggi. 

Dari hasil rekapitulasi ini, dapat dilihat penelitian ini tingkat pengetahuan 

remaja dalam indikator Analisis (Analysis) jika dirata-rata memiliki 

pengetahuan yang tinggi. Meskipun salah satu dari pertanyaan diatas 

mempunyai nilai yang tinggi, namun responden menyatakan tidak setuju 

dengan pertanyaan yang sudah diajukan.  

Dalam indikator analisis (analysis) memiliki kategori nilai tinggi dengan 

rata-rata nilai 2,68. Kategori ini memiliki nilai tinggi karena remaja 

perempuan sudah mendapatkan pengetahuan atau informasi yang cukup. 

Pengetahuan remaja perempuan ini dipengaruhi oleh pengalaman yang 

dimana hal tersebut mendukung pengetahuan yang dimiliki oleh remaja 

perempuan tersebut. Mubarak (2007) bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi pengetahuan seseorang adalah tingkat pendidikan, 

pekerjaan, umur, minat, pengalaman, kebudayaan disekitar, dan informasi. 

Maka semakin baik remaja perempuan dalamumemahami informasi 

mengenai kanker serviks, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan 

remaja perempuan mengenai penyakit kanker serviks. 
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Indikator Evaluasi (Evaluation)  

Rekapitulasi Indikator Evaluasi (Evaluation) 

 

No 

Pernyataan 

Frekuensi Derajat 

Penilaian 

 

N 

 

Rata-

rata 

 

Kategori 

Nilai ST S TS STS 

19 24 56 20 - 100 3,04 Tinggi 

Sumber Olahan Peneliti 

Melihat hasil dari rekapitulasi indikator Evaluasi (Evaluation) dari dua 

pertanyaan terdapat tiga pertanyaan yang memiliki kategori nilai tinggi. 

Dari hasil rekapitulasi ini, dapat dilihat penelitian ini tingkat pengetahuan 

remaja dalam indikator Evaluasi (Evaluation) jika dirata-rata memiliki 

pengetahuan yang tinggi. 

Rekapitulasi Nilai Rata-rata Setiap Indikator Variabel Pada Penelitian 

 Indikator Nilai Rata-

Rata 

Kategori 

Nilai  

 

Tingkat 

Pengetahuan 

(Notoatmodjo 

dalam Wawan 

dan Dewi, 

2010:P2-14) 

1. Tahu (Know) 3,18 Tinggi 

2. Memahami 

(Comprehension) 

3,05 Tinggi 

3. Aplikasi 

(Application) 

2,50 Rendah 

4. Analisis 

(Analysis) 

2,68 Tinggi 

5. Evaluasi 

(Evaluation) 

3,04 Tinggi 

Total 2,89 Tinggi 
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Berdasarkan hasil rekapitulasi nilai rata-rata dari setiap indikator, secara 

keseluruhan pengetahuan remaja perempuan di Surabaya mengenai bahaya 

penyakit kanker serviks memiliki nilai yang tinggi. Meskipun dari kelima 

indikator terdapat indikator yang memiliki kategori nilai yang rendah. 

Indikator dengan kategori nilai rendah tersebut yaitu indikator Aplikasi 

(Application). Mengapa dari kelima indikator, indikator Aplikasi 

(Application) mendapatkan nilai rendah dikarenaka dari indikator ini 

pengetahuan remaja perempuan memiliki nilai yang tinggi namun dalam 

pengaplikasian masih sangat rendah. Hal tersebut dari dilihat dari 

pertanyaan dalam indikator Aplikasi (Application) di nomor 13 dan 14.  

Salah satu penyebab rendahnya dalam pengaplikasian atau penerapan 

ini karena faktor ekonomi yang rendah. Meskipun memiliki pengetahuan 

dan pengalaman yang tinggi tetapi ekonomi tidak mendukung maka tetap 

mereka tidak akan melakukan vaksin HPV untuk pencegehan. 

Berdasarkatan data yang ditemukan, hal ini didukung dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Nurlaila (2016) mengenai hubungan status ekonomi 

dengan perilaku melakukan vaksinasi kanker serviks. Data yang didapatkan 

bahwa dari 58 responden yang memiliki status ekonomi rendah, sebanyak 

58 responden (100%) tidak melakukan vaksinasi kanker serviks, sedangkan 

dari 76 responden yang memiliki tingkat ekonomi tinggi, hanya 8 responden 

(10,5%) melakukan vaksinasi kanker serviks dan sebanyak 68 responden 

(80,5%) tidak melakukan vaksinasi kanker serviks. 

Berdasarkan hasil rekapitulasi nilai rata-rata dari setiap indikator yang 

sudah tertera pada tabel di atas, implikasi dari tingkat pengetahuan remaja 

perempuan mengenai bahaya penyakit kanker serviks ini sangatlah penting. 

Jika dilihat kembali tingkat pengetahuan remaja perempuan di Surabaya ini 

rata-rata memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi. Dimana remaja 

perempuan di Surabaya ini sudah membekali pengetahuan-pengetahuan 

mengenai penyakit kanker serviks. Hal ini sangat penting dikarenakan 

pengetahuan ini sangat berpengaruh dalam kita mengambil tindakan 
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pengambilan keputusan. Menurut Terry (2000) “pengambilan keputusan 

juga berdasarkan fakta dan informasi atau pengetahuan yang cukup”. 

Pengetahuan yang dimiliki dapat memberikan kesempatan, yang dimana 

saat seseorang mengetahui informasi yang berguna bagi keberlangsungan 

kehidupan tentunya akan memberikan peluang yang membuat seseorang 

dapat hidup sehat dan terhindar dari penyakit. Seperti halnya penyakit 

kanker serviks ini yang sudah menjadi momok tersendiri bagi remaja 

perempuan. Maka dari itu pengetahuan mengenai bahaya penyakit kanker 

serviks ini sangat penting dimiliki oleh remaja perempuan.  

Pengetahuan dalam penelitian ini juga dipengaruhi oleh tingkat 

pendidikan. Jika memiliki tingkat pendidikan yang tinggi maka lebih mudah 

untuk menerima informasi. Hal ini sudah disampaikan dalam penjelasan 

sebelumnya yang dikemukakan oleh Wawan (2010 dalam Gustiana, 2014) 

pendidikan mempengaruhi proses belajar, semakin tinggi pendidikan yang 

dimiliki seseorang semakin mudah orang tersebut untuk menerima 

informasi. Sebaliknya jika seseorang dengan tingkat pendidikannya rendah 

akan menghambat seseorang dalam menerima informasi.  

Pengetahuan disini berperan sangat penting karena dari pengetahuan 

yang sudah dimiliki remeja perempuan sudah paham bagaimana cara agar 

terhindar dari risiko penyakit kanker serviks, faktor apa saja yang 

menyebabkan terkena penyakit kanker serviks. Pengetahuan mengenai 

faktor dan penyebab risiko penyakit kanker serviks ini sangatlah penting 

bagi remaja perempuan di era yang seperti ini. Mengingat kebanyakan 

remaja perempuan saat ini lebih condong ke gaya hidup yang kebarat-

baratan yang sangat bebas untuk melakukan hal seperti merokok, 

melakukan seks bebas dan lainnya tanpa memikirkan efek untuk 

kedepannya yang ditimbulkannya. Dengan pengetahuan atau pemahaman 

yang dimiliki oleh remaja perempuan, mereka dapat melakukan tindakan 

pencegahan. Tindakan pencegehan ini merujuk pada upaya pencegehan 

preventif yang disampaikan oleh Yunita (dalam L’Abate, 2011) yaitu 
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preventif kesehatan adalah melakukan berbagai tindakan untuk 

menghindari terjadinya berbagai masalah kesehatan yang mengancam diri 

kita sendiri ataupun orang lain dimasa yang akan datang. 

Hal ini merujuk pada preventif kesehatan yang dilakukan dengan 

mencari informasi atau pengetahuan. Informasi atau pengetahuan ini bisa 

didapatkan dari berbagai aspek. Namun, dalam hal ini merupakan tugas 

komunikasi kesehatan yang memberikan informasi-informasi mengenai 

kesehatan yang berdapampak dapat mempengaruhi individu agar membuat 

keputusan yang tepat berkaitan dengan pengelolahan kesehatan. 

Komunikasi kesehatan ini berkaitan dengan proses pertukaran pengetahuan, 

mengidentifikasi aksi-aksi yang berkaitan dengan kesehatan yang mungkin 

dapat dilakukan secara efektif. Melalui proses dialog tersebut informasi 

kesehatan  yang dipertukarkan antara dua pihak itu membangun pengertian 

bersama semi menciptakan pengetahuan baru yang dapat diwariskan. 

(Smith & Hornik, 1999; US Departement og Health and Human Services 

2000; Clift & Freimuth, 1995; Ratzan, 1994). Dengan adanya informasi-

informasi yang sudah didapatkan dari peranan komunikasi kesehatan ini, 

makan remaja perempuan dapat melakukan tindakan pencegahan.  

Dengan melakukan upaya pencegahan preventif dapat mengurangi 

angkan kematian yang disebabkan penyakit kanker serviks. Hal ini selaras 

dengan pernyataan yang disampaikan oleh (Sari, 2010) pengetahuan 

mengenai pencegahan kanker serviks sangat diperlukan untuk dapat 

merubah sikap dan perilaku wanita dalam menjaga kesehatan organ 

reproduksinya. Melalui pencegahan seperti melakukan deteksi kanker 

serviks sedini mungkin, maka akan semakin kecil untuk terkena risiko 

kanker serviks dan semakin besar dapat menekan angka kematian yang 

disebabkan oleh penyakit kanker serviks. 

Pengetahun sangat penting agar dapat melakukan tindakan pencegahan 

dan pengambilan keputasan. Hal ini dilakukan agar dapat mengurangi angka 

kematian. Pengambilan keputusan kesehatan ini diperlukan juga 
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pengetahuan yang cukup. Karena pengetahuan merupakan hal yang penting 

bagi individu untuk mengambil keputusan yang tentunya berpengaruh 

dalam kondisi keberlangsungan kesehatan. Dan tentunya dengan campur 

tangan dari komunikasi kesehatan yang memberikan informasi dan 

pengetahuan seputar kanker serviks. Menurut Delima, et al (2016) 

“pengetahuan mengenai pencegahan kanker serviks sangat diperlukan 

untuk dapat ,mengubah sikap dan perilaku wanita dalam menjaga kesehatan 

organ reproduksinya. Melalui pencegahan dan deteksi kanker serviks sedini 

mungkin, maka akan semakin besar kesempatan disembuhkannya penyakit 

ini dan semakin besar pada kemungkinan untuk menekan angka kejadian 

kasus kanker serviks pada wanita”.  

Dengan pengetahuan yang dimiliki remaja perempuan, mereka dapat 

mengambil keputusan yang tepat dalam bertindak kedepannya. Mengacu 

pada pengambilan keputusan yang disampaikan oleh Koontz dan O’Donnel 

(2002) mengatakan bahwa “pengambilan keputusan merupakan pemilihan 

diantara alternatif mengenai suatu cara bertindak dari perencanaan. Dalam 

pengambilan keputusan kesehatan ini diperlukan juga pengetahuan yang 

cukup”. Karena pengetahuan merupakan hal yang penting bagi individu 

untuk mengambil keputusan yang tentunya berpengaruh dalam kondisi 

keberlangsungan kesehatan. Pengetahuan penting karena hal memberikan 

peluang atau kesempatan. Karena ketika seseorang mengetahui informasi 

berguna bagi keberlangsungan kehidupan tentunya akan memberikan 

peluang yang membuat individu tersebut dapat hidup sehat dan terhindar 

dari penyakit.  Karena dengan memiliki pengetahuan yang cukup dan 

melalukan pencegahan dapat menyelamat remaja perempuan dari penyakit 

yang sangat berbahaya ini. Hal ini juga selaras dengan preventif kesehatan 

dilakukan dengan mencari informasi atau pengetahuan. Informasi atau 

pengetahuan ini bisa didapatkan dari banyak aspek. Dalam hal ini juga 

merupakan tugas dari komunikasi kesehatan untuk memberikan informasi-

informasi mengenai kesehatan yang nantinya dapat mempengaruhi individu 
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agar membuat keputusan yang tepat yang berkaitan dengan pengelolaan 

kesehatan. 

Namun tidak sedikit dari remaja perempuan yang memiliki pengetahuan 

yang tinggi masih mengabaikan beberapa hal seperti bahaya merokok dan 

olaharaga dalam menghindari risiko penyakit kanker serviks. Berdasarkan 

hasil penelitian yang sudah dilakukan, masih banyak remaja perempuan 

yang masih tidak tahu bahaya merokok dan efek samping yang 

ditimbulkannya jika mengkonsumsi rokok dalam kurang waktu yang cukup 

lama. Kurang pengetahuan mengakibatkan terkena risiko penyakit kanker 

serviks. Jika remaja perempuan memiliki pengetahuan yang cukup, akan 

terhindar dari risiko penyakit kanker serviks.  

KESIMPULAN DAN SARAN  

Fokus Penelitian ini adalah tingkat pengetahuan remaja perempuan di 

Surabaya mengenai bahaya penyakit kanker serviks. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan remaja perempuan di Surabaya 

adalah 2,89 yang menunjukkan nilai tinggi. Tingkat pengetahuan remaja 

perempuan di Surabaya dengan nilai tinggi ini berdasarkan hasil rekapitulasi 

rata-rata dari setiap indikator. Indikator Tahu (know) dengan nilai rata-rata 3,18 

termasuk kategori nilai tinggi; Indikator Memahami (comprehension) dengan 

nilai rata-rata 3,05 termasuk dengan kategori nilai tinggi; Indikator Aplikasi 

(application) dengan nilai rata-rata 2,50 termasuk dengan kategori nilai rendah; 

Indikator Analisis (analysis) dengan nilai rata-rata 2,68 termasuk dengan 

kategori nilai tinggi; Indikator evaluasi (evaluation) dengan nilai rata-rata 3,04 

termasuk dengan kategori nilai tinggi. 

Berdasarkan hasil rekapitulasi nilai rata-rata dari setiap indikator, secara 

keseluruhan pengetahuan remaja perempuan di Surabaya mengenai bahaya 

penyakit kanker serviks memiliki nilai rata-rata yang tinggi. Dari hasil 

rekapitulasi dapat dilihat bahwa indikator tahu (know) mempunyai nilai yang 

paling tinggi daripada indikator yang lainnya. Dari kelima indikator terdapat 
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satu indikator yang memiliki nilai rendah yaitu indikator aplikasi (application). 

Berdasarkan hasil rekapitukasi dapat dilihat bahwa remaja perempuan memiliki 

pengetahuan yang tinggi, namun dalam penerapan masih rendah. Hal ini 

disebabkan karena rendahnya tingkat ekonomi, dan kurangnya informasi. 

Berdasarkan hasil rekapitulasi nilai rata-rata dari setiap indikator yang sudah 

tertera pada tabel di atas, implikasi dari tingkat pengetahuan remaja perempuan 

mengenai bahaya penyakit kanker serviks ini sangatlah penting. Jika dilihat 

kembali tingkat pengetahuan remaja perempuan di Surabaya ini rata-rata 

memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi. Dimana remaja perempuan di 

Surabaya ini sudah membekali pengetahuan-pengetahuan mengenai penyakit 

kanker serviks.  

Saran Penelitian ini berfokus pada tingkat pengetahuan remaja perempuan 

di Surabaya mengenai bahaya penyakit kanker serviks. Peneliti menyarankan 

untuk penelitian selanjutnya bisa menggunakan pendekatan kualitatif dengan 

indepth interview kepada remaja perempuan agar dapat menggali lebih dalam 

lagi tentang pengetahuan remaja perempuan mengenai bahaya penyakit kanker 

serviks. Selain itu peneliti menyarankan kepada Pemerintah Daerah Surabaya 

khususnya Dinas Kesehatan lebih memperbanyak lagi sosialisasi atau 

penyuluhan tentang kanker serviks. Tidak hanya sosialiasasinya yang 

ditingkatkan, namun informasi yang dibagikan juga lebih diperbanyak. Hal ini 

mengingat dari hasil penelitian, meskipun remaja perempuan telah memiliki 

pengetahuan yang tinggi namun dalam melakukan tindakan pencegahan masih 

rendah. Peneliti juga menyarankan kepada Dinas Kesehatan, untuk lebih 

banyak menggunakan media yang luas, agar masyarakat selain dapat 

mengakses dari internet mereka bisa mengakses informasi melalui media 

mainstream baik cetak maupun elektronik dengan memuat iklan yang berisi 

informasi tentang kanker serviks dan pencegahannya. Selain itu diharapkan 

peran aktif serta perhatian lebih dari pemerintah kota dalam permasalahan ini.   
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