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MOTTO 
 
 
 

“Can do all things through Christ who gives me strength”  
 

“Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan 

kepadaku” 

Philippians 4 : 13 
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ABSTRACT 
 
 

BEHAVIOR ANALYSIS OF CERVICAL CANCER PREVENTION 
ON A WOMAN COUPLE OF REPRODUCTIVE AGES BASED ON  

HEALTH PROMOTION MODEL THEORY 
 

Cross-Sectional Study in the Working area of  
Rewarangga Community Health Center 

 
By: Julinda Malehere 

 
Introduction : Cervical cancer incidences have tremendous effects on the quality 
of life of patients and their families and affect the government health expenditure. 
Prevention and early detection action are urgently needed. This study aimed to 
analyze the prevention behavior of cervical cancer in women whom in a couple of 
reproductive ages based on the Health Promotion Model theory.  
Method : Total sample were 196 women of couple of reproductive ages by using 
cluster random sampling. Independent variables is personal factors including ages, 
perceived health status and culture; perceived benefits, perceived barriers, self-
efficacy and attitudes related to activities, husband’s support and situational 
influences. Dependent variable is behaviour of cervical cancer prevention. Data 
were collected using questionnaire and were analyzed by logistic regression test 
with p value <0.05. Results : There was no relationship between personal factors: 
age (p = 0.466), perceived health status (p = 0.743), culture (p = 0.141); perceived 
benefits (p = 0.129), self efficacy (0.310), attitudes related to activity (0.386), 
husband's support (p = 0.053) with behaviour of cervical cancer prevention. 
However, showed that there is a relationship between perceived barriers (p = 
0.004) and situational influences (p = 0.021) with behaviour of cervical cancer 
prevention. Discussion : There is relationship between perceived barriers and 
situational influences with the behaviour of cervical cancer prevention, but there 
is no relationship between personal factors, perceived benefits, self-efficacy, 
attitudes related to activity, and husband's support. Further research can conducted 
through qualitative framework should to more explore the behaviour of cervical 
cancer prevention in women whom in couples of reproductive ages.  
 
Keywords : cervical cancer, prevention behaviour, health, promotion model 
theory 
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ABSTRAK 
 

ANALISIS PERILAKU PENCEGAHAN KANKER SERVIKS 
 PADA WANITA PASANGAN USIA SUBUR BERDASARKAN  

TEORI HEALTH PROMOTION MODEL 
 

Penelitian Cross Sectional di Wilayah Kerja Puskesmas Rewarangga 
 

Oleh : Julinda Malehere 
 

Pendahuluan : Kejadian kanker serviks berpengaruh terhadap kualitas hidup 
penderita dan keluarga, serta aspek pembiayaan kesehatan oleh pemerintah, maka 
sangat diperlukan upaya pencegahan dan deteksi dini.  Tujuan penelitian ini 
adalah untuk menganalisis perilaku pencegahan kanker serviks pada wanita 
pasangan usia subur berdasarkan teori Health Promotion Model. Metode : Jumlah 
sampel adalah 196 wanita pasangan usia subur dengan menggunakan cluster 
random sampling. Variabel independen adalah faktor personal termasuk usia, 
status kesehatan yang dirasakan dan budaya; manfaat yang dirasakan, hambatan 
yang dirasakan, self efficacy, sikap yang terkait dengan kegiatan, dukungan suami, 
dan pengaruh situasional. Variabel dependen adalah perilaku pencegahan kanker 
serviks. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner dan dianalisis dengan uji 
regresi logistik dengan nilai p <0,05. Hasil : Tidak ada hubungan antara faktor 
personal : usia (p = 0,466), status kesehatan yang dirasakan (p = 0,743), budaya (p 
= 0,141); manfaat yang dirasakan (p = 0,129), self efficacy (0,310), sikap yang 
berhubungan dengan aktivitas (0,386), dukungan suami (p = 0,053) dengan 
perilaku pencegahan kanker serviks. Namun ada hubungan antara hambatan yang 
dirasakan (p = 0,004) dan pengaruh situasional (p = 0,021) dengan perilaku 
pencegahan kanker serviks. Diskusi : Dapat disimpulkan bahwa ada hubungan 
antara hambatan yang dirasakan dan pengaruh situasional dengan perilaku 
pencegahan kanker serviks, tetapi tidak ada hubungan antara faktor personal, 
manfaat yang dirasakan, self efficacy, sikap yang terkait dengan aktivitas, dan 
dukungan suami. Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan dengan pendekatan 
kualitatif untuk lebih mengeksplorasi perilaku pencegahan kanker serviks pada 
wanita pasangan usia subur. 

 
Kata kunci : perilaku pencegahan, kanker serviks, teori Health Promotion Model 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Kanker serviks merupakan penyebab kanker ketiga dan penyebab kematian 

keempat dari seluruh jenis kanker pada wanita diseluruh dunia. Di Indonesia 

kanker serviks   menjadi penyebab kanker dan penyebab kematian kedua pada 

wanita akibat kanker berdasarkan data World Health Organitation (WHO), 2012. 

Lebih dari 85% kasus baru kanker serviks didiagnosis pada masyarakat yang 

kurang beruntung secara ekonomi. Hampir 90% kematian akibat kanker serviks 

terjadi pada wilayah dengan sumber daya rendah (Bermudez, Bhatla and Leung, 

2015). Kejadian kanker serviks berpengaruh terhadap kualitas hidup penderita, 

keluarga serta aspek pembiayaan kesehatan oleh pemerintah, maka sangat 

diperlukan upaya pencegahan dan deteksi dini (Kemenkes, 2017). Kanker serviks 

dapat dicegah dan disembuhkan dengan deteksi dini karena memiliki fase 

preinvasif yang panjang (Bradford and Goodman, 2013).  

Program pencegahan kanker serviks di Indonesia meliputi pencegahan primer 

melalui pengendalian faktor resiko dan vaksinasi Human Papilomavirus (HPV). 

Pencegahan sekunder dilakukan melalui deteksi dini kanker serviks menggunakan 

metode Inspeksi Visual dengan Asam Asetat (IVA) sebagai metode yang dapat 

diterapkan pada daerah dengan sumber daya rendah serta tatalaksana krioterapi 

untuk IVA (lesi prakanker serviks) positif di tingkat Puskesmas dan rujukan ke 

Rumah Sakit.  
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Pencegahan tersier dilakukan melalui perawatan paliatif dan rehabilitatif serta 

pembentukan kelompok survivor kanker di masyarakat (Bradford and Goodman, 

2013; Kemenkes, 2014; WHO, 2016). Pencegahan primer dan sekunder melalui 

vaksinasi HPV, pengendalian faktor resiko dan deteksi dini merupakan upaya 

pencegahan yang paling efektif dalam pencegahan kanker serviks sehingga 

membutuhkan perhatian  lebih oleh berbagai pihak yang terkait dalam upaya 

menurunkan angka kejadian kanker serviks  (Kemenkes, 2017; Kessler, 2017). 

Perilaku pencegahan kanker serviks  melalui deteksi dini dengan melalui 

pemeriksaan IVA di Indonesia sudah dilaksanakan sejak tahun 2007 namun 

cakupan pemeriksaan IVA masih rendah (Kemenkes, 2017).  

Rendahnya pemanfaatan layanan pencegahan kanker serviks di Negara 

berpenghasilan rendah dan menengah disebabkan oleh hambatan individu 

termasuk kurangnya pengetahuan dan kesadaran tentang faktor resiko dan 

pencegahan kanker serviks, usia, status perkawinan, status sosial ekonomi, 

keyakinan agama dan budaya, hambatan komunitas berupa adanya stigma terkait 

dengan kesehatan reproduksi dan faktor sistem layanan kesehatan (Maseko, 

Chirwa and Muula, 2015). Faktor  personal (usia, pekerjaan, pendidikan, 

penghasilan, pengetahuan tentang kanker serviks dan pencegahannya) juga 

berhubungan dengan perilaku Wanita Usia Subur (WUS) dalam pencegahan 

kanker serviks (Armini, Kurnia and Hikmah, 2016). Salah satu teori model 

keperawatan yang mempengaruhi dan meramalkan tentang perilaku kesehatan 

termasuk perilaku pencegahan kanker serviks adalah Health Promotion Model 

(HPM) Nolla J Pender. Teori ini menggambarkan interaksi sifat multidimensional 

seseorang dengan lingkungan interpersonal dan fisik seseorang dalam memelihara 
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kesehatan (Pender, Murdaugh and Parsons, 2015). Teori ini membantu perawat 

dalam memahami determinan perilaku kesehatan individu yang menjadi dasar 

intervensi perilaku untuk meningkatkan kesehatan (Pender, Murdaugh and 

Parsons, 2015).   

Presentase kasus baru penderita kanker serviks di dunia adalah 7,9 % atau 

527.624 dan presentase kematian 7,5 % atau 265.672. Di  Indonesia penderita 

kanker serviks sebanyak 13,0% atau 20.928 dan yang meninggal tercatat 10,3% 

atau 9.498 orang (WHO, 2012). Prevalensi penderita kanker serviks tahun 2013 di 

Propinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 0,4 0/00  dengan estimasi jumlah 

absolutnya 1.002 (Kemenkes RI, 2015). Di Kabupaten Ende jumlah penderita 

kanker serviks yang terdiagnosis di RSUD Ende sejak tahun 2015 hingga 2017 

sebanyak 19 orang dan 2 orang diantaranya meninggal dunia. Salah satu upaya 

pencegahan kanker serviks yang murah dan dapat dilakukan dengan metode dan 

peralatan yang sederhana adalah deteksi dini dengan IVA namun cakupan 

pemeriksaan IVA di Indonesia sejak tahun 2007 – 2016 hanya mencapai 5,15% 

dan untuk Propinsi NTT hanya sebesar 1,16%  dari target yang dicanangkan 

pemerintah bahwa sampai dengan tahun 2019, 50% wanita usia 30-50 tahun sudah 

melakukan deteksi dini kanker serviks dan kanker payudara (Kemenkes RI, 2015).  

Berdasarkan survey data awal yang dilakukan melalui wawancara dengan 

Kepala Seksi Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa di Dinas Kesehatan 

Kabupaten Ende, program deteksi dini kanker serviks melalui pemeriksaan IVA 

mulai dilaksanakan sejak tahun 2016 dan sudah dilakukan sosialisasi serta kerja 

sama lintas sektor dalam melakukan deteksi dini kanker serviks dengan metode 

IVA namun cakupannya masih rendah. Di wilayah kerja 4 puskesmas dalam kota 
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sampai dengan tahun 2017 hanya 838 orang yang sudah di periksa IVA dan  

Puskesmas Rewarangga memiliki cakupan  pemeriksaan IVA terendah yaitu 66 

orang.  Studi wawancara yang dilakukan peneliti  kepada 11 orang wanita 

pasangan usia subur termasuk tenaga kesehatan di Puskesmas Rewarangga, 

semuanya mengaku belum pernah  melakukan skrining kanker serviks baik 

dengan pemeriksaan Pap Smear maupun IVA dengan alasan takut sakit akibat 

tindakan, takut akan hasilnya, malu dilihat petugas, belum memiliki waktu untuk 

periksa, masih menunggu keputusan suami, merasa tidak perlu karena suami 

sudah meninggal, dan merasa trauma akan tindakan karena pernah mengalami 

robekan pada jalan lahir saat persalinan.  

Penyebab utama kanker serviks adalah Human Papiloma Virus (HPV) yang 

penularannya secara seksual dan merupakan infeksi virus yang sering menyerang 

organ reproduksi wanita. Bentuk kanker ini juga sangat mudah untuk dicegah 

dengan melakukan pencegahan dan deteksi dini kanker serviks (Jhingran and 

Rodriguez, 2017; Kessler, 2017). Tujuan dilakukan deteksi dan diagnosis dini 

untuk mencegah lesi prakanker berkembang menjadi  kanker serviks dengan 

dilakukan penatalaksanaan segera. Kenyataannya banyak kasus kanker serviks 

yang terdiagnosis sudah pada tahap lanjut sehingga berdampak pada kondisi 

kesehatan semakin memburuk yang mengganggu produktivitas wanita dan juga 

berdampak secara finansial karena membutuhkan biaya perawatan dan 

pengobatan yang cukup tinggi (Kemenkes, 2015).  

Masih rendahnya upaya pencegahan kanker serviks dipengaruhi oleh 

rendahnya pengetahuan tentang penyakit dan faktor resiko, keyakinan tentang 

penyakit, akses ke layanan kesehatan yang sulit, keterjangkauan layanan dan 
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sistem layanan kesehatan (Aweke, Ayanto and Ersado, 2017). Habtu, Yohannes 

and Laelago, 2018 dalam penelitiannya menyatakankan bahwa perilaku deteksi 

dini kanker serviks rendah sangat erat kaitannya dengan rendahnya tingkat 

pengetahuan, kurangnya akses informasi dan tidak aktif mencari informasi tentang 

kanker serviks. Dalam penelitian Parapat et al., 2016 yang dilakukan di wilayah 

kerja Puskesmas Candiroto dinyatakan bahwa terdapat hubungan antara 

keterpaparan informasi, dukungan suami dan dukungan teman dengan perilaku 

deteksi dini kanker serviks melalui pemeriksaan IVA. Penelitian yang dilakukan 

oleh Omenge et al., 2016 menyatakan bahwa pengetahuan wanita tentang 

pentingnya skrining kanker serviks tinggi namun hanya sedikit wanita yang benar-

benar melakukan skrining kanker serviks karena takut akan prosedur skrining, takut 

diagnosis kanker serviks dan konsekuensinya. Selain faktor-faktor di atas, faktor 

motivasi wanita juga berhubungan dengan perilaku wanita dalam melakukan 

pemeriksaan IVA. Motivasi yang lemah akan menghambat wanita melakukan 

pemeriksaan IVA, sedangkan motivasi kuat akan meningkatkan pemeriksaan IVA 

(Armini, Kusumaningrum and Zahra, 2015).  

Penerapan pola hidup sehat CERDIK yaitu Cek kesehatan secara teratur, 

Enyahkan asap rokok, Rajin aktivitas fisik, Diet sehat dengan kalori seimbang, 

Istirahat cukup dan Kelola stress merupakan salah satu upaya pencegahan kanker 

secara umum termasuk kanker serviks dan pelaksanaan program pencegahan 

kanker serviks dengan deteksi dini (Kemenkes, 2015). Penelitian yang telah 

dilakukan oleh Nguyen-truong et al., 2018 menyatakan bahwa perilaku wanita 

tidak melakukan atau menunda skrining kanker serviks disebabkan karena 

kurangnya pengetahuan, hambatan budaya, bahasa dan masalah yang terkait 
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dengan kepercayaan. Rosser et al., 2014 dalam penelitiannya kepada pria yang 

memiliki pasangan wanita yang seharusnya dapat berperan memberikan dukungan 

dalam pemanfaatan fasilitas skrining dan pengobatan pada wanita, menunjukkan 

bahwa pria memiliki pengetahuan yang rendah tentang faktor resiko kanker 

serviks, pencegahan dan pengobatannya.   

Teori Health Promotion Model menjadi panduan untuk mengeksplorasi 

proses biopsikososial yang kompleks yang memotivasi individu terlibat dalam 

perilaku yang diarahkan untuk meningkatkan kesehatan. Teori model ini 

mengintegrasikan perspektif keperawatan dan ilmu perilaku dengan faktor-faktor 

yang mempengaruhi perilaku kesehatan (Pender, Murdaugh and Parsons, 2015). 

HPM mempunyai tiga komponen yaitu karakteristik dan pengalaman, kognisi dan 

afek spesifik perilaku dan hasil akhir perilaku. Berdasarkan teori HPM, perilaku 

kesehatan berkaitan dengan perilaku yang terkait sebelumnya,  faktor personal 

(biologis, psikologis, sosiokultural), manfaat dan hambatan tindakan yang 

dirasakan, self-efficacy, sikap yang berhubungan dengan aktivitas, pengaruh 

interpersonal, dan pengaruh situasional yang akan mempengaruhi komitmen 

tindakan dan persaingan ketat tuntutan dan pilihan serta perilaku akhir yang 

dilakukan (Alligood and Tomey, 2006; Pender, Murdaugh and Parsons, 2015). 

Faktor yang berhubungan dengan perilaku pencegahan kanker serviks pada wanita 

pasangan usia subur di wilayah kerja Puskesmas Rewarangga belum dapat di 

jelaskan.  
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1.2. Rumusan Masalah 

Bagaimanakah analisis perilaku pencegahan kanker serviks pada wanita 

pasangan usia subur berdasarkan  teori Health Promotion Model di wilayah kerja 

Puskesmas Rewarangga? 

 

1.3. Tujuan 

1.3.1. Tujuan Umum :  

Menganalisis perilaku pencegahan kanker serviks pada wanita pasangan usia 

subur berdasarkan  teori Health Promotion Model di wilayah kerja Puskesmas 

Rewarangga. 

1.3.2. Tujuan Khusus : 

1. Menganalisis hubungan faktor personal (biologis : usia, psikologis : status 

kesehatan yang dirasakan, sosiokultural : budaya)  dengan perilaku 

pencegahan kanker serviks pada wanita pasangan usia subur di wilayah kerja 

Puskesmas Rewarangga 

2. Menganalisis hubungan manfaat tindakan yang dirasakan (perceived benefits 

of action) dengan perilaku pencegahan kanker serviks pada wanita pasangan 

usia subur di wilayah kerja Puskesmas Rewarangga 

3. Menganalisis hubungan hambatan tindakan yang dirasakan (perceived 

barriers of action) dengan perilaku pencegahan kanker serviks pada wanita 

pasangan usia subur di wilayah kerja Puskesmas Rewarangga 

4. Menganalisis hubungan perceived self efficacy dengan perilaku pencegahan 

kanker serviks pada wanita pasangan usia subur di wilayah kerja Puskesmas 

Rewarangga 
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5. Menganalisis hubungan sikap yang berhubungan dengan aktivitas dengan 

perilaku pencegahan kanker serviks pada wanita pasangan usia subur di 

wilayah kerja Puskesmas Rewarangga 

6. Menganalisis hubungan pengaruh interpersonal : dukungan suami dengan 

perilaku pencegahan kanker serviks pada wanita pasangan usia subur di 

wilayah kerja Puskesmas Rewarangga 

7. Menganalisis hubungan pengaruh situasional dengan perilaku pencegahan 

kanker serviks pada wanita pasangan usia subur di wilayah kerja Puskesmas 

Rewarangga 

 

1.4. Manfaat 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pengembangan ilmu keperawatan 

khususnya keperawatan maternitas dan komunitas terkait perilaku pencegahan 

kanker serviks berdasarkan teori Health Promotion Model pada area komunitas.  

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi Wanita Pasangan Usia Subur/Masyarakat 

Memberikan motivasi bagi wanita pasangan usia subur dalam melakukan 

upaya pencegahan kanker serviks serta pemanfaatan sarana dan prasarana 

yang ada untuk melakukan deteksi dini kanker serviks.  

2. Bagi profesi perawat 

Menambah wawasan dalam memberikan asuhan keperawatan untuk 

peningkatan upaya pencegahan kanker serviks pada wanita pasangan usia 

subur. 
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3. Bagi Puskesmas 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi informasi bagi Puskesmas terkait 

dengan perilaku pencegahan kanker serviks sehingga dapat dijadikan 

pertimbangan dalam peningkatan upaya pencegahan kanker serviks pada 

wanita pasangan usia subur. 

4. Bagi Peneliti  

Menambah pengetahuan dan pengalaman dalam melakukan penelitian serta 

dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya dalam bidang keperawatan 

maternitas.  
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kanker Serviks 

2.1.1 Definisi  

Kanker adalah pertumbuhan sel-sel tubuh di luar kendali dan membentuk 

sel-sel baru sehingga mendesak  sel-sel normal yang menyebabkan timbulnya 

masalah pada organ tempat kanker tumbuh (American Cancer Society, 2016a). 

Serviks adalah bagian bawah rahim berbentuk selinder yang terhubung 

dengan vagina. Pada bagian atas bertemu dengan korpus rahim yang disebut 

isthmus atau os internal dan batas bawah serviks yang terhubung dengan vagina 

disebut os eksternal. Dalam serviks itu sendiri secara anatomi terbagi atas 

endoserviks dan ektoserviks yang di lapisi oleh dua kelenjar yang berbeda. 

Endoserviks di lapisi oleh epitelium kolumnar dan ektoserviks dilapisi epitel 

skuamosa dimana kedua kelenjar ini bertemu pada Scuamocolumnar Junction 

(SCJ) (Dunleavey, 2009; Bermudez, Bhatla and Leung, 2015).  

 

Gambar 2.1 Uterus dan serviks 
Sumber :  The Anatomy And Physiology Learning System (Applegate, 

2011) 
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Struktur dan lokasi serviks mengalami perubahan ketika mencapai pubertas, 

kehamilan dan menopause. Ketika wanita mencapai pubertas, terjadi pergantian 

epitel kolumnar oleh epitel skuamosa metaplastik yang disebut zona transformasi 

dimana sebagian besar kelainan seluler terkait kanker serviks terjadi (Dunleavey, 

2009). 

 

Gambar 2.2 Berbagai jenis epitel dalam serviks 
Sumber : Cervical Cancer A Guide for Nurses (Dunleavey, 2009) 

 
 

Kanker serviks adalah merupakan keganasan sel yang terjadi pada serviks 

(Kemenkes, 2017). Kanker serviks dapat berasal dari mukosa di permukaan 

serviks yang tumbuh secara lokal dan dapat menyebar ke uterus, jaringan 

paraservikal dan organ panggul (Bermudez, Bhatla and Leung, 2015) 

 

a. Lesi intraepithelial 
derajat rendah 

 

b. Lesi intraepithelial 
derajat tinggi 

 

c. Kanker serviks invasif 

Gambar 2.3 Gambaran kanker serviks 
Sumber : Cervical Cancer (Garza-salazar, Morales-Vasquez and Meneses-Garcia, 2017) 
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2.1.2 Epidemiologi  

Kanker serviks masih menjadi masalah penting di Negara-negara 

berkembang. Lebih dari 80% wanita dengan kanker serviks terdiagnosa pada 

stadium lanjut karena buruknya akses ke sarana kesehatan, kurangnya kesadaran 

tentang kanker serviks dan saran untuk melakukan skrining, serta tidak adanya 

program skrining dan pengobatan (Gattoc, Leda et al., 2015; Jhingran and 

Rodriguez, 2017; Kessler, 2017). Usia puncak terjadinya kanker serviks adalah 

usia 47 tahun, sekitar 47% wanita dengan kanker serviks terjadi pada usia lebih 

muda dari 35 tahun dan 10% terjadi pada usia diatas 65 tahun (Gattoc, Leda et al., 

2015).  

2.1.3 Etiologi Kanker Serviks 

Human Papiloma Virus (HPV) merupakan penyebab tersering terjadinya 

kanker serviks pada wanita yang ditularkan melalui kontak seksual. Terdapat 15 

tipe HPV yang dapat menyebabkan kanker serviks yaitu tipe 16, 18, 31, 33, 35, 

39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 73, dan 82. Penyebab paling umum yang 

menyebabkan lebih dari 75% kasus kanker serviks adalah HPV tipe 16 dan 18 ( 

Jhingran and Rodriguez, 2017; Kessler, 2017).  

2.1.4 Faktor Resiko Kanker Serviks 

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kanker serviks antara lain : 

1) Faktor genetik 

Kelainan genetik berperan dalam karsinogenesis dan agresivitas tumor serviks 

sekitar 32-34 %. Keluarga dengan riwayat kanker serviks dapat meningkatkan 

resiko dua sampai tiga kali lebih tinggi daripada mereka yang tidak memiliki 
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riwayat keluarga dengan kanker serviks (Jhingran and Rodriguez, 2017; 

Kessler, 2017). 

2) Perilaku seksual 

Perilaku seksual terkait dengan usia awal melakukan hubungan seksual dan 

jumlah pasangan seksual atau pasangan dengan banyak pasangan seks. Hal ini 

berhubungan dengan kemungkinan serviks terpapar faktor karsinogen lebih 

tinggi dan lebih lama. Wanita yang pertama kali melakukan hubungan seksual 

<20 tahun memiliki resiko lebih dibandingkan wanita yang melakukan 

hubungan seksual >20 tahun (Jhingran and Rodriguez, 2017; Kessler, 2017; 

Lubis, Siregar and Sanusi, 2017) 

3) Faktor reproduksi 

Jumlah paritas yang lebih tinggi, usia dini pada kelahiran pertama, dan jumlah 

persalinan pervaginam menimbulkan trauma berulang pada serviks selama 

kelahiran anak menjadi faktor penyebab kanker serviks (Roura et al., 2016; 

Jhingran and Rodriguez, 2017; Kessler, 2017). Seorang wanita yang 

mengalami kehamilan pertama sebelum usia 17 tahun hampir dua kali lebih 

mungkin mengalami kanker serviks daripada wanita yang menunggu untuk 

hamil sampai usia 25 tahun (Kessler, 2017)  

4) Kebiasaan merokok 

Wanita perokok dengan durasi dan intensitas yang tinggi menunjukan 

peningkatan dua kali lipat beresiko serviks intraepithelial neoplasia grade 3 

(NIS 3) / karsinoma in situ (KIS). Wanita yang merokok dua kali lebih 

mungkin terkena kanker serviks dibandingkan dengan yang tidak merokok. 

bahan kimia penyebab kanker dan produk sampingan tembakau dalam rokok 
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telah ditemukan di mukosa serviks wanita perokok dan zat-zat ini merusak 

DNA sels-sel serviks (Mazarico et al., 2014; Roura et al., 2014; Kessler, 

2017). 

5) Penggunaan kontrasepsi oral  

Penggunaan kontrasepsi oral jangka panjang lebih dari 5 tahun memiliki 

resiko kanker serviks tetapi resikonya kembali ke normal 10 tahun setelah 

kontrasepsi oral dihentikan (Roura et al., 2016; Kessler, 2017).  

6) Riwayat Penyakit Menular Seksual (PMS) 

Infeksi klamidia dan herpes simplex menyebabkan peradangan kronis dan 

perubahan mikro ulseratif pada epitel serviks yang berperan dalam inisiasi dan 

progresi kanker (Kessler, 2017) 

7) Imunosupresi kronis 

Wanita dengan infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV) stadium lanjut 

memiliki resiko tinggi kanker serviks karena perkembangan lesi pra kanker 

menjadi kanker invasif lebih cepat (Liu et al., 2016; Kessler, 2017). HIV 

adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh. Sistem kekebalan tubuh 

penting dalam menghancurkan sel kanker dan memperlambat pertumbuhan 

serta penyebaran. Wanita dengan HIV, prekanker serviks berkembang menjadi 

kanker invasif lebih cepat daripada biasanya. Memiliki HIV membuat sistem 

kekebalan tubuh seorang wanita kurang dapat memerangi baik infeksi HPV 

maupun kanker-kanker pada stadium awal (Clifford et al., 2016). 

8) Faktor diet 

Diet tinggi kalori dan gula, minuman manis dan daging olahan berhubungan 

dengan peningkatan berat badan yang dapat menyebabkan obesitas dan hal ini 
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beresiko meningkatkan karsinogenesis.  Diet sehat dengan asupan makanan 

tingi nabati (buah-buahan, sayuran, kacang-kacangan dan gandum), asupan 

rendah daging merah olahan, asupan rendah makanan manis, dan 

penghindaran asupan garam yang tinggi terkait dengan rendahnya resiko 

kanker dan meningkatkan prognosis kanker menjadi lebih baik pada penderita 

yang sudah terdiagnosis kanker (Norat et al., 2015) 

9) Faktor kemiskinan 

Faktor kemiskinan dikaitkan dengan pendapatan rendah dan akses terbatas ke 

perawatan kesehatan tidak dapat di skrining prekursor kanker serviks atau 

diobati kanker serviks (Kessler, 2017). 

2.1.5 Patofisiologi  

Perjalanan kanker serviks secara singkat dapat dilihat pada gambar 2.4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.4 Patofisiologi Kanker Serviks 

Sumber : Panduan Penatalaksanaan Kanker Serviks Kemenkes, 2017 
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setelah menembus membran basalis akan menjadi karsinoma mikroinvasif dan 

invasif (Kemenkes, 2017). 

2.1.6 Manifestasi Klinis  

Wanita dengan kanker serviks awal dan pra kanker biasanya tidak mengalami 

gejala dan akan timbul ketika sudah menjadi kanker invasif. Secara umum gejala 

kanker serviks yang sering timbul (American Cancer Society, 2016b; Jhingran and 

Rodriguez, 2017)  adalah :  

1. Perdarahan pervagina abnormal 

Perdarahan dapat terjadi setelah seks vaginal, perdarahan setelah menopause, 

perdarahan dan bercak diantara periode menstruasi, dan periode menstruasi 

yang lebih lama atau lebih banyak dari biasanya serta perdarahan setelah 

douching atau setelah pemeriksaan panggul juga dapat terjadi. 

2. Keputihan.  

Cairan yang keluar mungkin mengandung darah, berbau busuk dan mungkin 

terjadi antara menstruasi atau setelah menopause. 

3. Nyeri panggul saat berhubungan seks atau saat pemeriksaan panggul. 

4. Trias berupa back pain, oedema tungkai dan gagal ginjal merupakan tanda 

kanker serviks tahap lanjut dengan keterlibatan dinding panggul yang luas.  

2.1.7 Stadium Kanker Serviks  

Stadium kanker serviks yang digunakan adalah menurut The International 

Federation Of Gynecology and Obstetrics (FIGO) dapat dilihat pada Tabel 2.1 

Tabel 2.1 Stadium Kanker Serviks (Pecorelli and Chairman, 2010; Jhingran and  
Rodriguez, 2017) 

 
Stadium Deskripsi 

I Karsinoma benar-benar terbatas pada serviks (tanpa bisa mengenali 
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Stadium Deskripsi 
ekstensi ke korpus uteri) 

IA Karsinoma invasive yang hanya diidentifikasi secara mikroskopis. 
Kedalaman invasi maksimun 5 mm dan tidak lebih lebar dari 7 mm 

IA1 Invasi stroma sedalam ≤ 3 mm dan seluas ≤ 7 mm 
IA2 Invasi stroma sedalam > 3 mm namun < 5 mm dan seluas > 7 mm 

IB Lesi klinis terbatas pada serviks, atau lesi praklinis lebih besar dari 
stadium IA. 

IB1 Lesi klinis berukuran ≤ 4 cm 
IB2 Lesi klinis berukuran > 4 cm. 

II Karsinoma meluas di luar Rahim, tetapi tidak meluas ke dinding panggul 
atau sepertiga bagian bawah vagina. 

IIA Keterlibatan hingga 2/3 bagian atas vagina. tidak ada keterlibatan 
parametrium. 

IIA1 Lesi yang terlihat secara klinis ≤ 4 cm 
IIA2 Lesi klinis terlihat > 4 cm  

IIB Nampak invasi ke parametrium 
III Tumor meluas ke dinding samping pelvis. Pada pemeriksaan dubur, tidak 

ada ruang bebas antara tumor dan dinding samping pelvis. Tumor 
melibatkan sepertiga bawah vagina dan atau hidronefrosis atau kerusakan 
ginjal yang diketahui bukan karena penyebab lain 

IIIA Tumor melibatkan sepertiga bawah vagina, tanpa ekstensi ke dinding 
samping pelvis 

IIIB Perluasan ke dinding samping pelvis atau hidronefrosis atau ginjal yang 
tidak berfungsi 

IV Karsinoma telah meluas ke pelvis yang sebenarnya atau secara klinis 
melibatkan mukosa kandung kemih dan atau rektum 

IVA Menyebar ke organ panggul yang berdekatan 
IVB Menyebar ke organ yang jauh 

 

2.1.8  Klasifikasi Histologis Tumor Epitel Serviks 

Klasifikasi histologis tumor epitel serviks menurut WHO dibedakan 

menjadi tiga kelompok utama : karsinoma sel skuamosa, adenokarsinoma, dan 

tumor epithelial lainnya. Klasifikasinya dapat dilihat pada tabel 2.2  

Tabel 2.2 Klasifikasi Histologi Tumor Epitelial Serviks (Jhingran and Rodriguez, 

2017) 

Modifikasi Klasifikasi Histologi Tumor Epitel Serviks menurut WHO 
Karsinoma sel skuamosa Karsinoma sel skuamosa mikroinvasif  

Karsinoma sel skuamosa invasif  
Karsinoma bening  
Karsinoma warty (kondilomatosa)  
Karsinoma sel skuamosa papiler (transisional) 
Karsinoma limfositoma  
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Modifikasi Klasifikasi Histologi Tumor Epitel Serviks menurut WHO 
 

Adenocarcinoma 1. Mucinous adenocarcinoma : 
Endocervical type  
Intestinal type  
Signet-ring type  

2. Endometrioid adenocarcinoma  
3. Endometrioid adenocarcinoma dengan metaplasia 
4. Skuamosa Adenokarsinoma sel jernih  
5. Adenokarsinoma deviasi minimal :  

Jenis endoservikal (adenoma malignum)  
Jenis endometrioid 

6. Adenokarsinoma serosa  
7. Karsinoma mesonefrik  
8. Adenokarsinoma villoglandular dengan diferensiasi baik 

Tumor epitel lainnya Karsinoma adenosquamous  
Karsinoma sel kaca  
Karsinoma mucoepidermoid  
Karsinoma kistik adenoid 
Karsinoma basal adenoid  
Tumor mirip karsinoid  
Karsinoma sel kecil  
Karsinoma sel tak berdiferensiasi 

 

2.1.9 Pencegahan Kanker Serviks 

Kanker serviks 100% dapat di cegah dengan vaksinasi HPV, 

menggunakan kondom, menghindari konsumsi tembakau, serta deteksi dini dan 

pengobatan lesi pra kanker (Garza-salazar, Morales-Vasquez and Meneses-Garcia, 

2017). 

Upaya pencegahan kanker serviks dibagi atas pencegahan primer, sekunder dan 

tersier yang meliputi : 

1) Pencegahan Primer 

Pencegahan primer yang dilakukan melalui vaksinasi Human Papilloma 

Virus (HPV) untuk mencegah infeksi HPV dan pengendalian faktor resiko 

(Kemenkes, 2014). Vaksinasi HPV di rekomendasikan kepada anak perempuan 

usia 11-12 tahun atau wanita 13-26 tahun yang belum aktif secara seksual 
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(Skinner et al., 2016; Jhingran and Rodriguez, 2017). Dosis yang dianjurkan 

adalah tiga dosis melalui injeksi intramuscular dalam waktu 6 bulan. Dosis kedua 

dan ketiga diberikan dua dan enam bulan setelah dosis pertama (Garza-salazar, 

Morales-Vasquez and Meneses-Garcia, 2017). Pengendalian faktor resiko dengan 

menghindari rokok, tidak melakukan hubungan seks dengan berganti-ganti 

pasangan, tidak menggunakan kontrasepsi oral jangka panjang >5 tahun, serta 

menjalani diet sehat (Roura et al., 2014; Norat et al., 2015; Jhingran and 

Rodriguez, 2017; Kessler, 2017; Lubis, Siregar and Sanusi, 2017).  

2) Pencegahan Sekunder  

Pencegahan sekunder melalui deteksi dini prekursor kanker serviks dengan 

tujuan  memperlambat atau menghentikan kanker pada stadium awal (Kemenkes, 

2014). Pencegahan sekunder dapat dilakukan dengan tes DNA HPV, Inspeksi 

Visual Asam Asetat (IVA), Tes Pap , pemeriksaan sitology, Colposcopy dan 

Biopsi (Jeronimo et al., 2018). Pemeriksaan IVA direkomendasikan untuk daerah 

dengan sumber daya rendah dan diikuti dengan cryotherapy untuk hasil IVA 

positif (Shetty and Trimble, 2013).  

3) Pencegahan Tersier 

Pencegahan tersier dilakukan melalui perawatan paliatif dan rehabilitatif di 

unit pelayanan kesehatan yang menangani kanker serta pembentukan kelompok 

survivor kanker di masyarakat (Kemenkes, 2014).  

2.1.10 Penatalaksanaan Kanker Serviks 

Penatalaksanaan kanker serviks  dibagi atas tatalaksana lesi pra kanker dan 

tatalaksana kanker serviks invasif :  

1. Tatalaksana Lesi Pra kanker : 
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Terapi Neoplasma Intraepitel Skuamosa (NIS) dengan Destruksi Lokal 

Metode ini ditujukan untuk destruksi lokal lapisan epitel serviks dengan 

kelainan lesi pra kanker digantikan dengan epitel skuamosa yang baru. 

(Kemenkes, 2017) 

1.1. Krioterapi 

Krioterapi terutama digunakan untuk mengobati lesi kecil pada 

ektoserviks dengan  menggunakan pembekuan atau freezing sekurang-

kurangnya -200C selama 6 menit menggunakan gas N2O atau CO2. 

Mekanisme kerusakan bioselular terjadi akibat : (Shetty and Trimble, 

2013; Kemenkes, 2017) 

1) Sel-sel mengalami dehidrasi dan mengkerut 

2) Konsentrasi elektrolit dalam sel terganggu 

3) Syok termal dan denaturasi kompleks lipid protein 

4) Status umum system mikrovaskular 

Efek samping krioterapi termasuk kram ringan sampai sedang dan atau 

pingsan selama prosedur. Selama beberapa minggu setelah perawatan, ada 

cairan vagina yang banyak dan berair, dapat terjadi cervicitis dan atau PID. 

Keuntungan krioterapi tidak memerlukan anestesi atau listrik, peralatan 

sederhana dan biaya murah. Dapat dilakukan oleh profesional perawatan 

kesehatan primer  melalui pelatihan dan pengawasan yang memadai 

(Shetty and Trimble, 2013).  

Krioterapi tidak dianjurkan pada wanita hamil, lesi besar yang 

melibatkan lebih dari tiga kuadran, lesi endoserviks, lesi yang meluas ke 
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vagina, terdapat polip, bisul, atrofi serviks, lesi yang dicurigai kanker dan 

adanya servicitis atau PID (Shetty and Trimble, 2013). 

1.2. Loop Electrosurgical Excisional Prosedure (LEEP)   

Metode ini menggunakan kawat halus untuk memotong lesi kecil atau 

besar dari serviks. Loop menempel pada alat genggam yang melekat pada 

generator listrik elektrosurgikal untuk pengaturan pemotongan atau 

koagulasi (Shetty and Trimble, 2013). 

1.3. Elektrokauter 

Metode ini menggunakan alat elektrokauter atau radiofrekuensi dengan 

melakukan eksisi Loop diathermy terhadap lesi prakanker pada zona 

transformasi (Kemenkes, 2017). 

1.4. Diatermi Elektrokoagulasi 

Metode ini dapat memusnahkan jaringan lebih luas dan efektif 

dibandingkan dengan elektrokauter, tetapi harus dilakukan dengan anestesi 

umum. Tindakan ini memungkinkan untuk memusnahkan jaringan seviks 

sampai kedalaman 1 cm, namun fisiologi serviks dapat dipengaruhi jika 

lesi tersebut sangat luas (Kemenkes, 2017). 

1.5. Laser  

Sinar laser (light amplication by stimulation emission of radiation), 

suatu muatan listrik dilepaskan dalam suatu tabung yang berisi campuran 

gas helium, gas nitrogen, dan gas CO2 sehingga dapat menimbulkan sinar 

laser dengan panjang gelombang 10,6u. Perubahan patologis pada serviks 

dibedakan atas penguapan dan nekrosis. Lapisan terluar mukosa serviks 

menguap karena cairan intraseluler mendidih, dan jaringan nekrotik 
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terletak dibawahnya. Volume penguapan sebanding dengan kekuatan dan 

lama penyinaran (Kemenkes, 2017). 

2. Tatalaksana Kanker Serviks Invasif  

2.1. Konisasi (Cold knife conization) 

Konisasi direkomendasikan untuk lesi dimana : tingkat endoserviks 

penyakit tidak terlihat, pemeriksaan menunjukkan adenokarsinoma in situ 

atau kemungkinan maligna, atau ada perbedaan signifikan antara hasil 

sitologi dengan biopsi yang diarahkan secara  kolposposal negatif. Prosedur 

ini menggunakan anastesi umum atau blok tulang belakang (Shetty and 

Trimble, 2013) 

2.2. Histerektomi 

Histerektomi dilakukan bila skrining dan test diagnostik menunjukkan 

bahwa penyakit masih tetap ada setelah dilakukan perawatan konservatif dan 

merupakan upaya defenitif untuk menghilangkan kanker serviks, terutama 

pada wanita yang telah melewati masa subur.  Histerektomi melibatkan 

pengangkatan serviks dan uterus dengan atau tanpa tuba dan ovarium yang 

dapat dilakukan melalui rute vagina, rute abdominal dengan pfannenstiel atau 

sayatan vertical, atau dengan pendekatan laparoskopi (Shetty and Trimble, 

2013; Kemenkes, 2017) 

2.3. Ajuvan Radioterapi atau Kemoradiasi 

Dilakukan bila terdapat faktor resiko yaitu metastasis kelenjar getah bening 

(KGB), metastase parametrium. Bila batas sayatan tidak bebas tumor maka radiasi 

eksterna dilanjutkan dengan brakhiterapi (Kemenkes, 2017). 
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2.2 Perilaku Pencegahan Kanker Serviks 

Secara biologis perilaku merupakan aktivitas atau kegiatan makluk hidup. 

Perilaku manusia dikelompokkan menjadi dua yaitu : perilaku tertutup (covert 

behavior) merupakan respon terhadap stimulus yang belum dapat diamati oleh 

orang lain secara jelas dan perilaku terbuka (overt behavior) yakni respon 

terhadap stimulus berupa tindakan atau praktik yang dapat diamati orang lain 

(Notoatmodjo, 2010).  

Pencegahan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah 

proses, cara, usaha untuk mencegah agar sesuatu tidak terjadi. Perilaku 

pencegahan penyakit kanker serviks adalah aktivitas atau kegiatan dalam upaya 

untuk mencegah terjadinya kanker serviks. Ranah perilaku menurut Bloom dalam 

Notoatmodjo, 2014 di bagi menjadi tiga tingkat yaitu : 

1. Pengetahuan (Knowledge) 

Pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia terhadap objek melalui indra 

yang dimiliki (mata, hidung, telinga dan sebagainya) yang sangat di pengaruhi 

oleh intensitas pengetahuan dan persepsi terhadap objek. Komponen 

pengetahuan dalam pencegahan kanker serviks adalah tahu tentang 

pencegahan kanker serviks. 

2. Sikap (Attitude) 

Sikap adalah respon tertutup seseorang terhadap stimulus atau objek tertentu, 

yang sudah melibatkan faktor pendapat dan emosi yang bersangkutan. 
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Menurut Newcomb dalam Notoatmodjo, 2014  menyatakan bahwa sikap 

adalah kesiapan atau kesediaan untuk bertindak, dan bukan merupakan 

pelaksanaan motif tertentu.  

3. Tindakan atau praktik (Practice) 

Sikap dapat terwujud dalam tindakan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti 

adanya fasilitas atau sarana dan prasarana.  

Perilaku pencegahan kanker serviks melalui pengendalian faktor resiko (Mazarico 

et al., 2014; Norat et al., 2015; Jhingran and Rodriguez, 2017; Kesehatan, 2017) : 

1. Hindari rokok dan asap rokok  

2. Hindari penggunaan kontrasepsi oral jangka panjang >5 tahun  

3. Tidak berganti-ganti pasangan seks  

4. Membatasi jumlah kelahiran  

5. Diet sehat dengan asupan makanan tingi nabati (buah-buahan, sayuran, 

kacang-kacangan dan gandum), asupan rendah daging merah olahan, asupan 

rendah makanan manis, dan penghindaran asupan garam yang tinggi terkait 

dengan rendahnya resiko kanker dan meningkatkan prognosis kanker menjadi 

lebih baik pada penderita yang sudah terdiagnosis kanker  

6. Melakukan deteksi dini kanker serviks dengan metode IVA atau Pap Smear  

Target skrining kanker serviks adalah wanita yang sudah menikah usia 30-50 

tahun. Pemeriksaan IVA atau Pap Smear dapat diulang setiap 3-5 tahun bila 

hasil pemeriksaan IVA atau Pap Smear sebelumnya normal. Skrining dengan 

pemeriksaan Pap Smear  bila hasil pemeriksaan sebelumnya terdapat lesi 

prakanker derajat rendah atau lesi prakanker derajat tinggi dengan tepi 

sayatan bebas tumor maka harus dilakukan kontrol setiap 1 tahun.  
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2.3 Wanita Pasangan Usia Subur  

Menurut BKKBN (1999), pasangan usia subur yaitu pasangan yang istrinya 

berumur 15 sampai 49 tahun atau berumur kurang dari 15 tahun dan sudah haid 

atau berumur lebih dari 49 tahun tetapi masih haid. Berdasarkan defenisi tersebut, 

maka yang dimaksud wanita pasangan usia subur adalah wanita yang telah 

memiliki pasangan dan masih mampu melakukan fungsi reproduksi 

(menghasilkan keturunan) dengan rentang usia 15-49 tahun, atau berumur kurang 

dari 15 tahun dan sudah haid atau berumur lebih dari 49 tahun tetapi masih haid 

(belum menopause).  

2.4 Konsep Health Promotion Model 

2.4.1 Dasar Teoritis Health Promotion Model 

Health Promotion Model (HPM) adalah upaya untuk menggambarkan sifat 

multidimensional seseorang ketika berinteraksi dengan lingkungan interpersonal 

dan fisik dalam meningkatkan kesehatan (Pender, Murdaugh and Parsons, 2015). 

HPM pertama kali dikembangkan oleh Nola J. Pender pada tahun 1987 yang 

mengintegrasikan konsep dari teori nilai harapan dan teori kognitif sosial, dalam 

perspektif keperawatan holistik (Pender, Murdaugh and Parsons, 2015).  
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2.4.2 Kerangka Konsep Teori Health Promotion Model 

Kerangka konsep teori Health Promotion Model dapat dilihat pada gambar 2.5 
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2.4.3 Penjelasan Variabel teori Health Promotion Model  

Variabel dalam teori Health Promotion Model dijelaskan sebagai berikut : 

1) Karakteristik dan Pengalaman Individu 

Setiap manusia mempunyai karakteristik yang unik dan pengalaman pribadi 

yang dapat memengaruhi tindakan selanjutnya dan pengaruh itu tergantung pada 

perilaku yang sedang di pertimbangkan (Pender, Murdaugh and Parsons, 2015) 

1.1. Perilaku sebelumnya 

Perilaku sebelumnya memiliki efek langsung dan tidak langsung pada 

kemungkinan terlibat dalam perilaku mendukung kesehatan. Hal ini mengacu 

pada frekuensi perilaku yang sama di masa lalu. Pembentukan kebiasaan, 

memberi kecenderungan seseorang untuk terlibat dalam perilaku secara otomatis 

dengan sedikit perhatian pada rincian pelaksanaannya. Pengaruh perilaku 

sebelumnya secara tidak langsung terhadap perilaku yang mendukung kesehatan 

melalui persepsi self-efficacy, hambatan, manfaat, dan pengaruh terkait aktivitas. 

Manfaat yang dialami merupakan hasil yang di harapkan dari terlibat dalam 

perilaku. Jika manfaat jangka pendek yang dirasakan sejak awal perjalanan 

perilaku, maka lebih mungkin perilaku tersebut di ulang. Hambatan dalam 

perilaku yang dialami, tersimpan dalam memori sebagai informasi yang di ingat 

kembali ketika terlibat dalam perilaku tersebut. Perawat membantu individu 

membentuk sejarah perilaku positif untuk masa depan dengan berfokus pada 
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manfaat dari perilaku, mengajarkan bagaimana mengatasi rintangan untuk 

melakukan perilaku, dan membangun tingkat efikasi dan pengaruh positif yang 

tinggi melalui pengalaman kinerja yang sukses dan umpan balik positif (Pender, 

Murdaugh and Parsons, 2015). 

1.2. Faktor personal  

Faktor personal di kategorikan menjadi faktor  biologis, psikologi, dan 

sosialkultural. Faktor biologis meliputi usia, faktor psikologis meliputi status 

kesehatan yang dirasakan, dan faktor sosialkultural meliputi budaya.  

(1) Usia adalah jumlah hari, bulan, tahun yang dilalui sejak lahir sampai dengan 

waktu tertentu (Mubarak, 2009). Kategori usia menurut Depkes, 2009 : 17-25 

tahun (masa remaja akhir), 26-35 tahun (masa dewasa awal), 36-45 tahun 

(masa dewasa akhir), 46-55 tahun (masa lansia awal).  

(2) Status kesehatan yang dirasakan  

Persepsi seseorang tentang kesehatannya sangat berpengaruh terhadap 

perilaku pencegahan kanker serviks. Semakin tinggi persepsi terhadap 

ancaman penyakit yang dirasakan maka semakin tinggi perilaku pencegahan 

yang dilakukan (Ahmad, 2017) 

(3) Budaya adalah respon pola perilaku yang berkembang dari waktu ke waktu 

sebagai akibat dari pikiran melalui struktur sosial dan agama serta manifestasi 

intelektual dan artistik yang dipengaruhi oleh lingkungan internal dan 

eksternal (Giger, 2017). Menurut Leininger dalam Giger, 2017 budaya adalah 

nilai, keyakinan, norma, dan praktik dari kelompok yang dipelajari dalam 

memandu pemikiran, keputusan dan tindakan yang diambil. Masyarakat di 

berbagai daerah di Indonesia menganut budaya patrilineal dimana segala 
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urusan harus menunggu keputusan suami. Kebudayaan sangat erat kaitan 

dengan kehidupan masyarakat, kebudayaan turun temurun dilakukan 

misalnya dalam bidang kesehatan keyakinan bahwa penyakit-penyakit yang 

susah disembuhkan disebabkan karena pelet atau karena perilaku melanggar 

adat sehingga masyarakat lebih memilih untuk didoakan secara adat dari pada 

mencari pertolongan ke sarana kesehatan.  

2) Perilaku-Kognitif Spesifik dan Afek  

Variabel-variabel ini merupakan “inti” penting karena dapat dimodifikasi 

melalui intervensi, meliputi manfaat yang dirasakan, hambatan yang dirasakan, 

persepsi self-efficacy, pengaruh yang berhubungan dengan aktivitas, pengaruh 

interpersonal, dan pengaruh situasional (Pender, Murdaugh and Parsons, 2015) 

2.1. Manfaat yang dirasakan dari tindakan 

Merupakan representasi mental dari konsekuensi positif yang memperkuat 

perilaku. Harapan seseorang untuk terlibat dalam perilaku tertentu bergantung 

pada manfaat yang di rasakan. Manfaat yang dirasakan didasarkan pada 

pengalaman sebelumnya atau melalui pengamatan terhadap perilaku orang lain 

yang terlibat. Individu cenderung menginvestasikan waktu dan sumber daya yang 

dimiliki dalam kegiatan yang kemungkinan memiliki hasil yang lebih positif. 

Manfaat bersifat intrinsik termasuk peningkatan kewaspadaan dan kesigapan, 

peningkatan daya tarik yang dirasakan serta manfaat ekstrinsik termasuk imbalan 

uang atau interaksi sosial (Pender, Murdaugh and Parsons, 2015). Manfaat yang 

dirasakan terkait dengan perilaku pencegahan kanker serviks seperti dapat 

mencegah terjadinya kanker serviks, mendeteksi kejadian kanker serviks lebih 

dini, biaya pencegahan lebih murah daripada mengobati.  
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2.2. Hambatan yang dirasakan untuk bertindak 

Hambatan yang dirasakan berupa  persepsi tentang ketidaktersediaan, 

ketidaknyamanan, biaya, kesulitan, atau waktu yang terpakai dari suatu kegiatan. 

hambatan sering di pandang sebagai rintangan mental dan biaya pribadi dalam 

melakukan perilaku tertentu. Hambatan biasanya membangkitkan alasan untuk 

menghindari perilaku yang di berikan dan memengaruhi niat untuk terlibat dalam 

perilaku tertentu. Hambatan  untuk bertindak secara langsung menjadi penghalang 

untuk bertindak dan secara tidak langsung menurunkan komitmen rencana 

tindakan (Pender, Murdaugh and Parsons, 2015). Hambatan wanita dalam 

melakukan skrining kanker serviks sebagai salah satu upaya pencegahan kanker 

serviks disebabkan karena kurangnya pengetahuan, hambatan budaya, bahasa dan 

masalah yang terkait dengan kepercayaan (Nguyen-truong et al., 2018). Selain itu 

faktor kurangnya pengetahuan tentang pentingnya skrining kanker serviks, takut 

akan prosedur skrining, takut akan diagnosis dan konsekuensinya serta akses yang 

sulit ke layanan skrining kanker serviks (Omenge et al., 2016). Dukungan suami 

dan dukungan teman juga berhubungan dengan perilaku deteksi dini kanker 

serviks (Parapat et al., 2016). 

2.3. Self-Efficacy 

Self-efficacy adalah penilaian kemampuan pribadi dan keterampilan yang 

dimiliki untuk mengatur dan melaksanakan tindakan tertentu. Penilaian 

kemampuan pribadi berbeda dengan ekspektasi hasil. Kemampuan pribadi yang 

dirasakan adalah penilaian kemampuan seseorang untuk mencapai tingkat kinerja 

tertentu, sedangkan ekspektasi hasil adalah penilaian atas konsekuensi yang 

mungkin (manfaat, biaya) yang akan di hasilkan perilaku. Persepsi keterampilan 
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dan kompetensi dalam domain tertentu lebih memotivasi individu untuk terlibat 

dalam perilaku dimana mereka unggul daripada merasa tidak kompeten dan tidak 

terampil. Self-efficacy memengaruhi hambatan yang dirasakan untuk bertindak, 

dengan kemampuan yang lebih tinggi menghasilkan persepsi hambatan yang lebih 

rendah (Pender, Murdaugh and Parsons, 2015). Pengetahuan seseorang tentang 

self efficacy didasarkan pada 4 tipe info : 

1) Feed back eksternal yang diberi orang lain. Pencapaian hasil dari perilaku 

dan evaluasi yang sesuai dengan standar diri (self efficacy). 

2) Pengalaman orang lain dan evaluasi diri dan feed back dari mereka 

3) Ajakan orang lain 

4) Status psikologis : kecemasan, ketakutan, ketenangan dari orang yang menilai 

kompetensi mereka.  

Pengukuran  self efficacy yang dimiliki seseorang menurut Albert Bandura 

meliputi tiga dimensi yaitu level (magnitude), streght, generality. 

1) Magnitude 

Menunjuk kepada tingkat kesulitan yang diyakini oleh individu untuk dapat 

diselesaikan. Individu akan mencoba perilaku yng dirasakan mampu untuk 

dilakukan. 

2) Strenght 

Suatu kepercayaan diri yang ada dalam diri seseorang yang dapat diwujudkan 

dalam meraih performa tertentu. Hal ini berkaitan dengan keteguhan hati 

terhadap keyakinan individu bahwa ia berhasil dalam menghadapi suatu 

permasalahan. 

3) Generality 
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Menunjukkan apakah keyakinan akan berlangsung dalam domain tertentu 

atau berlaku dalam berbagai macam aktifitas dan situasi. Hal ini berkaitan 

dengan seberapa luas bidang perilaku yang diyakini untuk berhasil dicapai 

oleh individu.  

2.4.Sikap sehubungan dengan aktivitas 

Terdiri dari tiga komponen : 

1) Emosi yang timbul terhadap tindakan (tindakan terkait) 

2) Tindakan diri (self related) 

3) Lingkungan dimana tindakan terjadi (konteks terkait) 

Perasaan subyektif yang dialami sebelum dan selama melakukan tindakan baik 

positif atau negatif, lucu, menarik, menyenangkan atau menjijikkan cenderung 

akan mempengaruhi apakah seseorang akan mengulangi atau mempertahankan 

perilaku jangka panjang. Perilaku yang sering memberi pengaruh positif 

cenderung berulang, sedangkan yang terkait dengan pengaruh negatif cenderung 

dihindari. Respon emosional dan keadaan fisiologis yang diinduksi selama 

perilaku berfungsi sebagai sumber informasi efikasi. Pengaruh terkait aktifitas 

secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi perilaku kesehatan melalui 

self-efficacy dan komitmen terhadap rencana tindakan (Pender, Murdaugh and 

Parsons, 2015) 

2.5. Pengaruh Interpersonal  

Pengaruh interpersonal adalah kognisi yang melibatkan perilaku, keyakinan, 

atau sikap orang lain. Sumber utama pengaruh interpersonal adalah keluarga 

seperti suami, teman sebaya, pemberi pelayanan kesehatan. Pengaruh 

interpersonal meliputi norma-norma sosial (harapan orang lain), dukungan sosial 
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(instrumental dan dorongan emosional), dan pemodelan (belajar dari pengalaman 

orang lain).  Norma sosial menetapkan standar untuk kinerja yang dapat di terima 

atau ditolak oleh individu. Pemodelan digambarkan menjadi strategi penting 

untuk perubahan perilaku. Perilaku dipengaruhi oleh tekanan sosial atau dorongan 

untuk berkomitmen pada rencana tindakan. Individu  cenderung melakukan 

perilaku yang akan di perkuat secara social  (Pender, Murdaugh and Parsons, 

2015). Dukungan suami adalah upaya yang diberikan oleh suami baik secara fisik, 

mental dan sosial (Effendi and Makhfudli, 2009). Dukungan suami dapat berupa 

dukungan emosional dan penghargaan, dukungan fasilitas, dukungan 

informasi/pengetahuan (Nursalam, 2015). 

2.6. Pengaruh Situasional 

Persepsi dan kognisi pribadi dari situasi memfasilitasi atau menghambat 

perilaku termasuk persepsi dari pilihan yang tersedia, karakteristik permintaan, 

dan karakteristik lingkungan. Individu tertarik pada lingkungan dimana mereka 

merasa cocok, aman dan terjamin. Situasi dapat mempengaruhi perilaku dengan 

mengubah lingkungan baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial misalnya 

“no smoking”  merubah perilaku untuk tidak merokok. Pengaruh situasional 

menjadi kunci penting untuk pengembangan strategi baru yang lebih efektif untuk 

memfasilitasi dan mempertahankan perilaku promosi kesehatan di berbagai 

populasi (Pender, Murdaugh and Parsons, 2015).  

3) Komitmen Terhadap Rencana Tindakan 

Proses kognitif yang mendasari yaitu :  
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1. Komitmen untuk melakukan tindakan tertentu pada waktu dan tempat 

tertentu dan dengan orang-orang tertentu atau sendirian terlepas dari 

preferensi yang bersaing (niat implementasi). 

2. Identifikasi strategi untuk memunculkan, melaksanakan, dan memperkuat 

perilaku. Strategi di pilih untuk memberi energy dan memperkuat perilaku 

kesehatan sesuai dengan preferensi individu. Komitmen tanpa strategi 

yang terkait menghasilkan “niat baik” tetapi gagal untuk melakukan 

perilaku kesehatan. Komitmen yang kuat harus dilengkapi dengan kapan, 

dimana, dan bagaiman komitmen akan di realisasikan.  

4) Persaingan Antara Tuntutan dan Pilihan  

Tuntutan atau pilihan mengacu pada perilaku alternatif yang mengganggu 

dalam kesadaran sebelum terjadinya perilaku yang direncanakan. Perilaku 

alternatif dimana individu memiliki tingkat kontrol yang rendah karena 

kemungkinan lingkungan seperti tanggung jawab pekerjaan atau tanggung jawab 

keluarga. Kegagalan merespon permintaan memiliki efek yang kurang 

menguntungkan bagi diri sendiri dan orang lain. Pilihan permintaan sebagai 

perilaku alternatif dengan penguatan dimana individu mengerahkan tingkat 

kontrol yang lebih tinggi. Sejauh mana individu menolak pilihan yang bersaing 

tergantung pada kemampuan individu mengatur diri sendiri. Tuntutan dan pilihan 

yang bersaing dapat menggagalkan rencana tindakan. Pilihan yang bersaing 

dibedakan dari hambatan seperti kurangnya waktu, karena tuntutan itu merupakan 

dorongan berdasarkan hirarki preferensi sehingga keluar dari  rencana tindakan 

kesehatan yang positif. Beberapa individu cenderung berkembang atau secara 

biologis lebih mudah terombang-ambing dalam tindakan daripada orang lain 
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sehingga memerlukan latihan pengaturan diri dan kemampuan kontrol. Komitmen 

yang kuat terhadap rencanan tindakan sangat dibutuhkan untuk dapat melakukan 

rencana tindakan.   

5) Hasil Perilaku 

Perilaku Promosi Kesehatan adalah titik akhir atau hasil tindakan. Perilaku ini 

diarahkan untuk mencapai hasil kesehatan yang positif bagi klien, terutama ketika 

diintegrasikan kedalam gaya hidup sehat, menghasilkan peningkatan kesehatan, 

peningkatan kemampuan fungsional, dan kualitas hidup yang lebih baik di semua 

tahap perkembangan (Pender, Murdaugh and Parsons, 2015).  

2.5 Keaslian Penelitian  

Keaslian penelitian dapat dilihat pada Tabel 2.3 dibawah ini : 

Tabel 2.3 Keaslian Penelitian 

No 
Judul Artikel; 
Penulis; Tahun 

Metode (Desain; Sample; 
Variabel; Instrument; 

Analisis) 

Hasil penelitian 

1. Knowledge, attitude 
and practice for 
cervical cancer 
prevention and control 
among women of 
childbearing age in 
Hossana Town, Hadiya 
zone, Southern 
Ethiopia: Community-
based cross-sectional 
study; (Aweke, Ayanto 
and Ersado, 2017) 
 
Sumber : Scopus 

D 
 
S 
 
 
 
V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 
 

: 
 
: 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: 
 

Studi cross sectional 
berbasis masyarakat 

583 peserta dipilih 
menggunakan teknik 
systematic random 
sampling 

Variabel dependen 
adalah pengetahuan 
responden, sikap 
terhadap kanker 
serviks dan praktek 
skrining. Variabel 
independen adalah 
faktor terkait sosio-
demografi, perilaku 
dan layanan kesehatan 
terkait untuk 
pencegahan dan 
pengendalian kanker 

Studi ini menyoroti 
pentingnya penciptaan 
kesadaran, meningkatkan 
pengetahuan, 
mempromosikan 
pencarian aktif untuk 
informasi kesehatan dan 
pengalaman menerima 
informasi dari sumber 
informasi mengenai 
kanker serviks. Oleh 
karena itu, penting untuk 
mengintegrasikan strategi 
pencegahan kanker 
serviks dengan layanan 
kesehatan reproduksi 
lainnya di semua tingkat 
sistem pemberian 
perawatan kesehatan. 
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No 
Judul Artikel; 
Penulis; Tahun 

Metode (Desain; Sample; 
Variabel; Instrument; 

Analisis) 

Hasil penelitian 

A : 
 
 
 

serviks 

Wawancara terstruktur 
dengan kuesioner 

Analisis regresi 
deskriptif dan logistik 
menggunakan EPI info 
versi 3.5.4 dan SPSS 
versi 20  

2. Health seeking 
behavior and its 
determinants for 
cervical cancer among 
women of childbearing 
age in Hossana Town, 
Hadiya zone, Southern 
Ethiopia: community 
based cross sectional 
study; (Habtu, 
Yohannes and Laelago, 
2018) 
 
Sumber : Scopus 

D 
 
S 
 
 
V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 
 
A 

: 
 
: 
 
 
: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: 
 
: 
 
 
 
 

Cross-sectional 
berbasis komunitas 

595 WUS (15-49 
tahun) dengan teknik 
sampling acak 
sistematik 

Faktor sosio-ekonomi 
dan demografi, 
perilaku pencarian 
kesehatan, 
pengetahuan wanita 
tentang kanker serviks, 
faktor yang terkait 
dengan perawatan 
kesehatan, faktor yang 
terkait dengan perilaku 
pencarian kesehatan 
terkait kanker serviks 

Kuesioner terstruktur 
dan pretes 

EPI info versi 3.5.4 
dan analisa 
menggunakan SPSS 
versi 16. Analisis 
regresi logistik 

Prevalensi perilaku 
pencarian kesehatan 
untuk kanker serviks 
rendah. Pengetahuan 
responden yang buruk, 
tidak pernah menerima 
informasi, dan tidak 
secara aktif mencari 
informasi tentang kanker 
serviks secara bermakna 
terkait dengan pencarian 
kesehatan untuk 
pencegahan dan 
pengendalian kanker 
serviks. Studi ini 
menekankan pentingnya 
meningkatkan 
pengetahuan, 
mempromosikan 
pencarian aktif informasi 
kesehatan  dan 
pengalaman kesehatan 
dari sumber informasi 
lain mengenai perilaku 
kesehatan. 

3. Underutilization of 
cervical cancer 
prevention services in 
low and middle income 
countries: a review of 
contributing faktors; 
(Maseko, Chirwa and 
Muula, 2015) 
 
Sumber : Scopus 

D 
S 
 
 
 
V 
 
 
 
 

: 
: 
 
 
 
: 
 
 
 
 

Ulasan literatur 

Artikel yang ditulis 
dalam bahasa inggris 
sejak tahun 2001 - 
2013 melalui 
pencarian online 

Status pengetahuan 
terkini, hambatan yang 
terkait individu, faktor 

Skrining adalah 
komponen kunci dari 
pencegahan sekunder 
kanker serviks karena itu 
adalah satu-satunya cara 
untuk mendeteksi 
neoplasia grade 2 atau 3, 
yang dianggap sebagai 
lesi pra-kanker yang 
sebenarnya. Memahami 
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No 
Judul Artikel; 
Penulis; Tahun 

Metode (Desain; Sample; 
Variabel; Instrument; 

Analisis) 

Hasil penelitian 

 
I 
A 

 
: 
: 
 

yang berhubungan 
dengan sistem 
kesehatan, 

faktor terkait 
komunitas. 

Matrix Garrard 

Analisis komparatif 
konstan 

 

hambatan individu, 
komunitas dan sistem 
kesehatan yang 
menghambat 
pemanfaatan layanan 
pencegahan kanker 
serviks oleh wanita 
sangat penting untuk 
sistem kesehatan nasional 
di negara berpenghasilan 
rendah dan menengah. 
Informasi ini penting 
dalam merancang 
program pengendalian 
kanker serviks yang 
efektif yang dapat 
menarik lebih banyak 
wanita untuk skrining 
dan pengobatan. Penting 
sistem kesehatan di 
negara berpenghasilan 
rendah dan menengah 
memfasilitasi 
pengembangan dan 
pelaksanaan program 
pencegahan kanker 
serviks yang dirancang 
secara lokal dan tepat 
untuk mengurangi 
hambatan untuk skrining 
seperti sumber daya 
kesehatan yang buruk, 
ketidakmampuan 
ekonomi dan sosial yang 
tidak dapat diakses, 
kurangnya kesadaran 
tentang pencegahan 
kanker serviks, kesulitan 
dalam membayar layanan 
dan stigma sosial yang 
terkait dengan kanker 
serviks.  

4. Faktor Personal, Self 
Efficacy Dan Upaya 
Pencegahan Kanker 
Serviks Pada 
Perempuan Usia 
Produktif; (Armini, 

D 
 
 
S 
 
V 

: 
 
 
: 
 
: 

Deskriptif korelatif 
dengan pendekatan 
cross sectional 

64 responden wanita 
usia produktif 

Faktor personal 
berhubungan dengan 
upaya pencegahan kanker 
serviks pada wanita usia 
produktif sedangkan self 
efficacy tidak 
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No 
Judul Artikel; 
Penulis; Tahun 

Metode (Desain; Sample; 
Variabel; Instrument; 

Analisis) 

Hasil penelitian 

Kurnia and Hikmah, 
2016) 
 
Sumber : Jurnal Ners 
Universitas Airlangga 

 
 
 
 
 
 
I 
A 

 
 
 
 
 
 
: 
: 

Variabel independen 
adalah faktor personal 
dan self efficacy. 
Variabel dependen 
adalah upaya 
pencegahan primer dan 
sekunder 

Kuesioner 

Uji statistik 
Spearman’s rho 

berhubungan dengan 
upaya pencegahan kanker 
serviks pada wanita usia 
produktif. 

5. Motivasi Wanita Usia 
Produktif Yang 
Berisiko Kanker 
Serviks Melakukan 
Pemeriksaan Inspeksi 
Visual Asam Asetat 
(IVA) ; (Armini, 
Kusumaningrum and 
Zahra, 2015) 

 

Sumber : Proceding 
Seminar Ilmiah 
Nasional Keperawatan 
dengan topik 
“Perawatan 
Berkelanjutan 
(Continuing of Care) 
pada Pasien dan 
Keluarga dalam Area 
Keperawatan Dewasa”; 
Universitas 
Diponegoro; 2017 

D 
S 
V 
 
 
 
 
 
I 
A 
 

: 
: 
: 
 
 
 
 
 
: 
: 

Deskriptif analitik 

100 responden 

Variabel independen 
penelitian ini yaitu 
motivasi wanita dan 
variabel dependen 
yaitu perilaku 
pemeriksaan IVA 

Kuesioner 

Spearman Rho 

 

Hasil penelitian 
menunjukkan, mayoritas 
motivasi responden 
dalam kategori cukup, 
sebagian besar perilaku 
wanita melakukan 
pemeriksaan IVA kurang. 
Ada hubungan antara 
motivasi wanita 
melakukan pemeriksaan 
IVA (p= 0,000) dengan 
koefisien korelasi kuat 
(r= 0.558). Motivasi yang 
kuat akan mendorong 
wanita melakukan 
pemeriksaan IVA. 
Petugas dan kader 
kesehatan diharapkan 
lebih berperan aktif 
mempromosikan upaya 
mencegah kanker serviks 
dengan memberikan 
penyuluhan dan 
memfasilitasi wanita usia 
produktif dalam 
pemeriksaan IVA 

6. Health Care 
Providers’ Perspectives 
on Barriers and 
Facilitators to Cervical 
Cancer Screening in 
Vietnamese American 
Women; (Nguyen-
truong et al., 2018) 
 
Sumber : Scopus 

D 
S 
 
 
 
 
 
 
 
 

: 
: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deskriptif kualitatif 

10 penyedia layanan 
kesehatan yang 
berlisensi untuk 
mendiagnosis, 
meresepkan dan 
melakukan 
pemeriksaan kanker 
serviks dan memiliki 

Penyedia layanan 
kesehatan merasa bahwa 
alasan Wanita Vietnam 
Amerika tidak disaring 
atau menunda skrining 
kanker serviks adalah 
karena kurangnya 
pengetahuan, hambatan 
budaya, bahasa, dan 
masalah yang terkait 
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No 
Judul Artikel; 
Penulis; Tahun 

Metode (Desain; Sample; 
Variabel; Instrument; 

Analisis) 

Hasil penelitian 

 
 
 
V 
 
 
 
I 

 
 
 
: 
 
 
 
: 
 

pengalaman 2-23 
tahun mengobati 
Wanita Vietnam 
Amerika dengan 
teknik Snowball 
sampling 

Hambatan skrining 
kanker serviks 

Wawancara semi 
terstruktur terbuka 

Analisis tematik 

dengan kepercayaan. 

7. Men’s knowledge and 
attitudes about cervical 
cancer screening in 
Kenya; (Rosser et al., 
2014) 

 

Sumber : Scopus 

D 
S 
V 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 
 
A 

: 
: 
: 
 
 
 
 
 
 
 
 
: 
 
: 

Cross Sectional  

110 pria di Kenya 
Barat 

Karakteristik 
demografi, kesadaran 
umum kanker serviks, 
pengetahuan khusus 
tentang kanker serviks 
dan pilihan skrining, 
persepsi tentang resiko 
pasangan, stigma, dan 
niat untuk mendukung 
skrining 

Wawancara dengan 
kuesioner 

Analisis bivariate 
dengan uji 
Pearson'schi-squared, 
uji eksak Fisher, 
Independen sample t-
test, ANOVA, dan 
korelasi Spearman 

Pengetahuan khusus 
tentang faktor risiko 
kanker serviks, 
pencegahan, dan 
pengobatan rendah. 
Hanya setengah dari pria 
yang menganggap 
pasangan mereka berisiko 
terkena kanker serviks, 
dan banyak yang 
melaporkan bahwa hasil 
positif akan secara 
emosional 
menjengkelkan. Namun 
demikian, semua peserta 
mengatakan bahwa 
mereka akan mendorong 
mitra mereka untuk di 
skrining. 

8. Faktor-faktor yang 
berhubungan dengan 
perilaku deteksi dini 
kanker leher Rahim 
metode Inspeksi Visual 
Asam Asetat di 
Puskesmas Candiroto 
Kabupaten 
Temanggung. (Parapat 
et al., 2016) 

D 
 
 
S 
 
V 
 
 
 
 

: 
 
 
: 
 
: 
 
 
 
 

Observasional analitik 
dengan pendekatan 
Cross Sectional 
Simple random 
sampling sebanyak 
100 orang 
Independen : 
Umur, pendidikan,  
pekerjaan, 
pengetahuan, sikap, 

Ada hubungan yang 
bermakna antara 
keterpaparan informasi 
dukungan suami dan 
dukungan teman dengan  
perilaku deteksi dini 
kanker leher rahim 
melalui pemeriksaan IVA 
di wilayah kerja 
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No 
Judul Artikel; 
Penulis; Tahun 

Metode (Desain; Sample; 
Variabel; Instrument; 

Analisis) 

Hasil penelitian 

 
Sumber : Google 
Cendikia 

 
 
 
 
 
 
  
I 
 
A 

 
 
 
 
 
 
 
: 
 
: 
 
 

jarak, keterpaparan 
informasi, dukungan 
suami, dukungan 
teman, dukungan 
tenaga kesehatan. 
Dependen : 
Keikutsertaan WUS 
dalam Melalui 
pemeriksaan IVA 
Kuesioner dan lembar 
observasi 
Chi Square 

Puskesmas Candiroto.   

Tidak ada hubungan yang 
bermakna antara umur, 
pendidikan, pekerjan, 
pengetahuan, sikap, 
jarak, dukungan tenaga 
kesehatan dengan 
perilaku deteksi dini 
kanker leher rahim 
melalui pemeriksaan IVA 
di wilayah kerja 
Puskesmas Candiroto. 

9. The Influence of 
Hormonal Faktors on 
the Risk of Developing 
Cervical Cancer and 
Pre- Cancer: Results 
from the EPIC Cohort; 
(Roura et al., 2016) 
 
Sumber : Scopus 

D 
S 
V 
 
 
 
 
 
 
 
I 
 
 
 
A 

: 
: 
: 
 
 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 
: 

EPIC cohort study 
308.036 wanita 
Usia, status 
perkawinan, aktivitas 
fisik, kebiasaan 
merokok, 40actor 
hormonal : status 
menopause, 
kehamilan, 
penggunaan 
kontrasepsi oral, 
pengunaan terapi 
hormone menopause.   
Kuesioner dan 
pemeriksaan serologi 
HPV 
Model regresi hazard 
proporsional Cox, 
Analisis regresi 
logistik tak bersyarat 

Meskipun HPV adalah 
penyebab kanker serviks 
yang diperlukan, hasil 
kami menunjukkan 
bahwa beberapa faktor 
hormonal merupakan 
faktor risiko 
karsinogenesis serviks. 
Kepatuhan terhadap 
pedoman skrining kanker 
serviks saat ini harus 
meminimalkan 
peningkatan risiko kanker 
serviks yang terkait 
dengan faktor risiko 
hormonal ini.  

10. Factors Associated with 
Uptake of Visual 
Inspection with Acetic 
Acid (VIA) for Cervical 
Cancer Screening in 
Western Kenya; 
(Omenge et al., 2016) 
 
Sumber : Scopus 

D 
S 
 
V 
 
 
 
 
 
I 
A 

: 
: 
 
: 
 
 
 
 
 
: 
: 
 

Studi Prospektif 
2505 wanita usia 18-
55 tahun 
Pengetahuan umum 
tentang kanker serviks, 
Pengetahuan tentang 
skrining kanker 
serviks, Penentu 
serapan skrining 
kanker serviks 
Kuesioner  
Variabel kontinu 
dinilai secara empiris 
menggunakan uji 
Shapiro-Wilk.  

Hanya 273 wanita dari 
2505 (11%) yang 
melakukan skrining 
kanker serviks dengan 
metode IVA. Prosentase 
wanita yang mengetahui 
pentingnya skrining 
kanker serviks bagi 
semua wanita tinggi, 
tetapi hanya sebagian 
kecil wanita yang benar-
benar melakukan skrining 
karena takut akan 
prosedur skrining, takut 
diagnosis kanker serviks 
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No 
Judul Artikel; 
Penulis; Tahun 

Metode (Desain; Sample; 
Variabel; Instrument; 

Analisis) 

Hasil penelitian 

Hubungan antara 
variabel kategori 
menggunakan uji Chi 
Square dan Hubungan 
antara variabel kontinu 
dan variabel kategori 
(biner) dinilai 
menggunakan two-
Wilcoxon rank-sum 
test. 
 

dan konsekuensinya. 
Pentingnya mendesain 
materi pendidikan yang 
sesuai untuk populasi ini 
yang tidak hanya 
mendorong partisipasi 
dalam penapisan kanker 
serviks tetapi juga 
memperbaiki 
kesalahpahaman yang 
mungkin ada.   
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BAB 3 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

3.1 Kerangka Konseptual Penelitian  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan :                        Diukur                              Tidak Diukur 

 IMT 
 Jenis kelamin 
 Status pubertas 
 Status menopause 
 Kekuatan 
 kelincahan 
 Keseimbangan 

 Motivasi diri 
 Self-esteem 
 Kemampuan 

individu 
 Defenisi kesehatan 

 Ras 
 Akulturasi 
 Pendidikan 
 Status sosial 

ekonomi 

 Teman sebaya 
 Pemberi 

asuhan 
 Norma 
 Model 

Karakteristik dan 
pengalaman  

Kognisi dan afek  
spesifik perilaku 

Hasil akhir  
perilaku 

Perilaku yang 
terkait 

sebelumnya 

Faktor personal : 
Biologis : 
 Usia 

 
Psikologis : 
 Status kesehatan 

yang dirasakan 

 
Sosial budaya : 
 Budaya 

 
 

Manfaat tindakan 
yang dirasakan 

Hambatan 
terhadap tindakan 

yang dirasakan 

 
 Self-efficacy 

Sikap yang 
berhubungan 

dengan aktivitas 

Pengaruh 
interpersonal : 
 Dukungan 

Suami 

 

Pengaruh 
situasional 

Persaingan ketat tuntutan 
(pengendalian rendah) dan 

pilihan (pengendalian 
tinggi) 

 Komitmen 
tindakan 

Perilaku 
pencegahan 

kanker serviks 
 

Gambar 3.1 Kerangka Konseptual Analisis Perilaku Pencegahan Kanker Serviks Pada Wanita   
Pasangan Usia Subur Berdasarkan Teori Health Promotion Model 
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Berdasarkan gambar 3.1 dapat di jelaskan bahwa perilaku pencegahan 

kanker serviks pada wanita usia subur berdasarkan teori Health Promotion Model 

di pengaruhi oleh beberapa faktor yaitu pengalaman dan karakteristik individu 

termasuk didalamnya adalah pengalaman yang terkait sebelumnya dan faktor 

personal : biologis, psikologis dan sosial budaya. Faktor lain yang memengaruhi 

perilaku pencegahan kanker serviks pada wanita usia subur adalah terkait kognisi 

dan afek spesifik perilaku meliputi manfaat tindakan yang dirasakan, hambatan 

terhadap tindakan yang dirasakan, self-efficacy, sikap yang berhubungan dengan 

aktivitas, pengaruh interpersonal : keluarga, teman sebaya, pemberi asuhan, 

norma, dukungan, model, serta pengaruh situasional seperti tuntutan, karakteristik 

dan estetika. Semua faktor tersebut di atas dapat memengaruhi wanita usia subur 

dalam membuat komitmen untuk melakukan perilaku pencegahan kanker serviks. 

Diluar dari faktor-faktor di atas, ada persaingan antara tuntutan dan preferensi 

yang juga memengaruhi perilaku wanita usia subur dalam melakukan pencegahan 

kanker serviks. Penelitian ini akan menganalisa hubungan faktor personal 

(biologis : usia, psikologis : status kesehatan yang dirasakan, sosiokultural : 

budaya), manfaat tindakan yang dirasakan, hambatan terhadap tindakan yang 

dirasakan, perceived self-efficacy, sikap yang berhubungan dengan aktivitas, 

pengaruh interpersonal : dukungan suami, dan pengaruh situasional dengan 

perilaku pencegahan kanker serviks dengan pemeriksaan IVA pada wanita 

pasangan usia subur.  
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3.2 Hipotesis  

H1 : Ada hubungan faktor personal (biologis : usia, psikologis : status 

kesehatan yang dirasakan, sosiokultural : budaya) dengan perilaku 

pencegahan kanker serviks pada wanita pasangan usia subur. 

H1 : Ada hubungan manfaat  tindakan yang dirasakan (perceived benefits of 

action) dengan perilaku pencegahan kanker serviks pada wanita 

pasangan usia subur. 

H1 : Ada hubungan hambatan tindakan yang dirasakan (perceived barriers 

of action) dengan perilaku pencegahan kanker serviks pada wanita 

pasangan usia subur. 

H1 : Ada hubungan perceived self efficacy dengan perilaku pencegahan 

kanker serviks pada wanita pasangan usia subur. 

H1 : Ada hubungan sikap yang berhubungan dengan aktivitas dengan 

pencegahan kanker serviks pada wanita pasangan usia subur. 

H1 : Ada hubungan pengaruh interpersonal : dukungan suami dengan 

perilaku pencegahan kanker serviks pada wanita pasangan usia subur. 

H1 : Ada hubungan pengaruh situasional dengan perilaku pencegahan 

kanker serviks pada wanita pasangan usia subur. 
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BAB 4 

METODE PENELITIAN 
 

Pada bab ini akan dijabarkan desain penelitian, populasi, sampel, besar sampel 

dan teknik pengambilan sampel, variabel penelitian, definisi operasional, alat dan 

bahan penelitian, instrument penelitian, lokasi dan waktu penelitian, prosedur 

pengumpulan data, analisis data, kerangka kerja, serta masalah etik penelitian. 

4.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif analitik dengan 

pendekatan cross-sectional, dimana peneliti melakukan pengukuran, observasi 

data variabel independen dan dependen hanya satu kali pada satu saat dan tidak 

ada tindak lanjut. (Nursalam, 2015). Peneliti melakukan pengukuran terhadap 

faktor personal : usia, status kesehatan yang dirasakan, budaya,  manfaat tindakan 

yang dirasakan, hambatan terhadap tindakan yang dirasakan, perceived self-

efficacy, sikap yang berhubungan dengan aktivitas, pengaruh interpersonal : 

dukungan suami, dan pengaruh situasional serta perilaku pencegahan kanker 

serviks secara bersamaan tanpa ada tindak lanjut setelah melakukan pengambilan 

data di wilayah kerja puskesmas Rewarangga.  

Variabel X1. Faktor Personal 
X1.1 Biologis : Usia 
X1.2 Psikologis : Status kesehatan yang dirasakan 
X1.3 Sosial Budaya : Budaya 
Variabel X2. Manfaat tindakan yang dirasakan 
Variabel X3. Hambatan terhadap tindakan yang dirasakan 
Variabel X4. Perceived self-efficacy 
Variabel X5. Sikap yang berhubungan dengan aktivitas 
Variabel X6. Pengaruh interpersonal : Dukungan Suami 
Variabel X7. Pengaruh situasional 
 

Uji 
hubungan 

dengan 
variabel 

Y : 
Perilaku 
pencegah
an kanker 

serviks   

Interpretasi 

Gambar 4.1 Kerangka Desain Penelitian Deskriptif Analitik pada Penelitian Analisis 
Perilaku Pencegahan Kanker Serviks Pada Wanita Pasangan Usia Subur 
Berdasarkan Teori Health Promotion Model 
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4.2 Populasi, Sampel, Besar Sampel, Teknik Pengambilan Sampel 

4.2.1 Populasi  

Populasi adalah seluruh subyek yang memenuhi kriteria tertentu yang akan 

diteliti, populasi dalam penelitian ini adalah semua wanita pasangan usia subur 

pada 3 desa yaitu desa Tiwutewa, desa Kedebodu dan desa Ndungga yang 

memiliki karakteristik yang sama sebagai daerah pedesaan dan lokasinya terletak 

pada bagian utara, timur  dan barat wilayah kerja Puskesmas Rewarangga. Total 

populasi dalam penelitian ini berjumlah 386 orang. 

4.2.2 Sampel  

Sample adalah bagian yang terjangkau dari populasi yang dapat digunakan 

sebagai subjek penelitian (Nursalam, 2015). Penentuan kriteria sampel dapat 

dibedakan menjadi kriteria inklusi dan ekslusi. Kriteria inklusi adalah 

karakteristik umum subjek penelitian dari suatu populasi target yang akan diteliti 

dan terjangkau (Nursalam, 2015). 

Kriteria inklusi pada penelitian ini adalah:   

1. Bisa baca tulis 

2. Tinggal serumah dengan suami 

Kriteria ekslusi adalah menghilangkan atau mengeluarkan subjek yang memenuhi  

kriteria inklusi dari penelitian karena berbagai sebab antara lain: terdapat keadaan  

yang menganggu pengukuran, keadaan yang menganggu pelaksanaan dan 

hambatan (Nursalam, 2015)  

Kriteria eksklusi yang digunakan pada penelitian ini adalah : 

1. Terdiagnosa kanker serviks 

2. Mengalami gangguan mental  
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4.2.3 Besar Sampel 

Jumlah besar sampel yang akan diambil dalam penelitian ini sebanyak 196 

responden. Jumlah besar sampel pada penelitian ini ditentukan berdasarkan 

rumus Slovin (Nursalam, 2015) 

𝑛 =
N

1 + N (𝑑)2
 

Keterangan : 

n  = Besar sampel 

N = Besar populasi 

d  = Tingkat signifikansi (p) 

n =          386 

         1 + 386 (0.05) 2 

   =  386    = 196 responden 

      1,965 

4.2.4 Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik sampling merupakan cara-cara yang ditempuh dalam pengambilan 

sampel agar memperoleh sampel yang benar-benar sesuai dengan keseluruhan 

subjek penelitian (Nursalam, 2015). Dalam penelitian ini menggunakan cluster 

sampling yaitu  pengambilan sampel dengan cara mengelompokkan berdasarkan 

wilayah atau lokasi penelitian.  

Jumlah besar sampel di tiap desa ditentukan dengan rumus : 

 

 

 

n1 = N1 x n 
          N 

Keterangan : 
N : Besar seluruh populasi 

n : Besar seluruh sampel 

n1 : Besar sampel tiap desa 

N1 : Besar populasi tiap desa 
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Tabel 4.1 Jumlah besar sampel tiap desa di wilayah kerja Puskesmas 
Rewarangga 
 

No Nama Desa Populasi Perhitungan Besar Sampel 

1. Desa Tiwutewa 115 115/386x196 58 

2. Desa Kedebodu 133 133/386x196 68 

3. Desa Ndungga 138 138/386x196 70 

Jumlah 386  196 

  

Pengambilan sampel terpilih dari setiap desa dilakukan dengan metode 

simple random sampling yaitu memilih sampel secara acak dengan menggunakan 

tabel random sampai memenuhi besar sample yang diinginkan yaitu 196 

responden. 

 

4.3 Variabel Penelitian  

4.3.1 Variabel Independen 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah  faktor personal : usia, 

status kesehatan yang dirasakan, dan budaya, manfaat tindakan yang dirasakan, 

hambatan terhadap tindakan yang dirasakan, perceived self efficacy, sikap yang 

berhubungan dengan aktivitas, pengaruh interpersonal : dukungan suami, dan 

pengaruh situasional.  

4.3.2 Variabel Dependen 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah perilaku pencegahan kanker 

serviks pada wanita pasangan usia subur.  
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4.4 Defenisi Operasional 

Tabel 4.2 Defenisi Operasional Penelitian Analisis Perilaku Pencegahan Kanker Serviks Pada Wanita Pasangan Usia Subur Berdasarkan Teori 
Health Promotion Model 

 
Variabel Definisi Operasional Parameter Alat Ukur Skala Skor 

Independen 
1. Faktor 

Personal : 
 

Usia 

                                        

 

Lamanya hidup yang dihitung 
berdasarkan jumlah hari, bulan, 
tahun yang dilalui sejak lahir 
sampai dengan waktu tertentu 

 
 
 
 

Kategori usia menurut Depkes : 
1. 17-25 tahun (masa remaja 

akhir) 
2. 26-35 tahun (masa dewasa 

awal) 
3. 36-45 tahun (masa dewasa 

akhir) 
4. 46-55 tahun (masa lansia awal) 

 
 
 
 

Kuesioner 

 
 
 
 

Nominal 

 
 
 
 

1. 17-25 tahun 
2. 26-35 tahun 
3. 36-45 tahun 
4. 46-55 tahun 

 

Status 
kesehatan 
yang 
dirasakan 

Penilaian subjektif responden 
terhadap kesehatannya terkait 
dengan kanker serviks 

1. Merasa sehat 
2. Merasa tidak ada keluhan 

kesehatan 
3. Merasa tidak beresiko kanker 

serviks 

Kuesioner 
 

Ordinal Nilai T ≥ Med : Status 
kesehatan yang 
dirasakan positif 
Nilai T < Med : Status 
kesehatan yang 
dirasakan negatif 

Budaya Keyakinan responden secara 
individual, kelompok atau 
masyarakat secara keseluruhan 
tentang baik dan buruk, benar 

1. Keyakinan tentang perilaku 
pencegahan kanker serviks 

2. Kebiasaan menunggu 
persetujuan suami atau mertua 

Kuesioner Ordinal Nilai T ≥ Med : 
Budaya positif 
Nilai T < Med : 
Budaya negatif 
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Variabel Definisi Operasional Parameter Alat Ukur Skala Skor 

dan salah, patut atau tidak patut 
yang berhubungan dengan 
perilaku pencegahan kanker 
serviks 

dalam mengambil keputusan 
terkait kesehatan 

3. Merasa malu dan tabu bila 
memeriksakan daerah 
kewanitaan 

4. Menganggap bahwa penyakit 
kanker adalah penyakit akibat 
di guna-guna 

 

2. Manfaat 
tindakan 
yang 
dirasakan 

Persepsi responden tentang 
keuntungan yang diperoleh dari 
melakukan pencegahan kanker 
serviks  

1. Biaya pencegahan lebih murah 
dari pada mengobati 

2. Deteksi dini kanker  serviks 
3. Mencegah terjadinya kanker 

serviks 

Kuesioner Ordinal Nilai T ≥ Med : 
persepsi manfaat 
tinggi 
Nilai T < Med : 
persepsi manfaat 
rendah 

3. Hambatan 
terhadap 
tindakan 
yang 
dirasakan  

Persepsi responden terhadap 
kondisi yang menjadi halangan 
untuk melakukan pencegahan  
kanker serviks  

1. Perasaaan takut, sakit, malu 
2. Keterbatasan Waktu 
3. Biaya 
4. Kurang dukungan suami 

Kuesioner 
 

Ordinal Nilai T ≥ Med : 
persepsi hambatan 
rendah 
Nilai T < Med : 
persepsi hambatan 
tinggi 

4. Perceived 
Self 
efficacy 

Persepsi responden terhadap 
kemampuan yang dimiliki untuk 
melakukan pencegahan kanker 
serviks 

1. Level (Magnitude)  
2. Strenght 
3. Generality 

Kuesioner  Ordinal Nilai T ≥ Med : Self 
efficacy tinggi 
Nilai T < Med : Self 
efficacy rendah 
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Variabel Definisi Operasional Parameter Alat Ukur Skala Skor 

5. Sikap yang 
berhubung
an dengan 
aktivitas 

Perasaan subjektif yang dialami 
responden sebelum dan selama 
melakukan pencegahan kanker 
serviks 

1. Emosi yang timbul terhadap 
tindakan (tindakan terkait) 

2. Tindakan diri (self related) 

3. Lingkungan dimana 
tindakan terjadi 

Kuesioner  Ordinal Nilai T ≥ Med : Sikap 
positif 
Nilai T < Med : Sikap 
negatif 
 

6. Faktor 
interper-
sonal : 
Dukungan 
suami 

Respon suami baik secara fisik, 
mental maupun sosial kepada 
responden dalam melakukan 
pencegahan kanker serviks 

1.  Dukungan emosional dan 
penghargaan 

2. Dukungan fasilitas 
3. Dukungan 

informasi/pengetahuan 

Kuesioner Ordinal Nilai T ≥ Med : 
dukungan suami 
positif 
Nilai T < Med : 
dukungan suami 
negatif 

7. Pengaruh 
Situasional 

Persepsi responden terhadap 
situasi yang dapat memfasilitasi 
atau menghambat perilaku 
pencegahan kanker serviks 

1. Lingkungan fisik 
2. Lingkungan sosial 

Kuesioner  Ordinal  Nilai T ≥ Med : 
Pengaruh situasional  
positif 
Nilai T < Med : 
Pengaruh situasional  
negatif 

Dependen : 
Perilaku 
pencegahan 
kanker 
serviks  

Tindakan yang dilakukan dalam 
usaha mencegah kanker serviks  

1. Melakukan skrining kanker 
serviks dengan pemeriksaan Pap 
smear atau IVA  

2. Tidak merokok atau 
menghindari paparan asap rokok 

3. Tidak melakukan hubungan 
seksual dengan berganti-ganti 
pasangan 

Kuesioner  Ordinal  Nilai T ≥ Med : 
Perilaku positif 
Nilai T < Med : 
Perilaku negatif 
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Variabel Definisi Operasional Parameter Alat Ukur Skala Skor 

4. Mengkonsumsi makanan 
dengan kalori seimbang 

5. Tidak menggunakan kontrasepsi 
oral jangka panjang >5 tahun 

6. Membatasi jumlah kelahiran 
dengan menggunakan KB 
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4.5 Instrumen Penelitian  

 Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan instrument kuesioner 

untuk variabel independen yaitu faktor personal yang meliputi usia, status 

kesehatan yang dirasakan, dan budaya, manfaat tindakan yang dirasakan, 

hambatan terhadap tindakan yang dirasakan, pengaruh interpersonal yaitu 

dukungan suami, persaingan ketat tuntutan dan pilihan, serta variabel dependen 

perilaku pencegahan kanker serviks.  

4.5.1 Kuesioner faktor personal  

Kuesioner faktor usia dalam penelitian ini tertuang dalam kuesioner data 

demografi berdasarkan  kategori usia menurut Depkes 2009 dengan kategori kode 

1 : 17-25 tahun, 2 : 26-35 tahun, 3 : 36-45 tahun, 4 : 46-55 tahun. Kuesioner status 

kesehatan yang dirasakan dan budaya disusun sendiri oleh peneliti dengan 

mengacu pada aspek teori health promotion model, menggunakan skala Likert 

dengan total 10 pernyataan.  

Tabel 4.3 Blue Print Kuesioner Faktor Personal 

Variabel Indikator Nomor Soal Keterangan 
Faktor 
Personal:  
Usia 

Usia  saat ini 3 Kuesioner data 
demografi 

Faktor 
Personal: 
Status 
kesehatan yang 
dirasakan 

1. Merasa sehat 
 

1 Unfavourable 

 2. Merasa tidak beresiko kanker 
serviks 

2 Unfavourable 

  3,4 Favourable 
 3. Merasa tidak ada keluhan 

kesehatan 
5 Unfavourable 

Faktor 
Personal: 
Budaya 

1. Keyakinan tentang perilaku 
pencegahan kanker serviks 

1 Favourable 

  2 Unfavourable 
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Variabel Indikator Nomor Soal Keterangan 
 2. Kebiasaan menunggu 

persetujuan suami atau mertua 
dalam mengambil keputusan 
terkait kesehatan 

3,4 Favourable 

 3. Merasa malu bila 
memeriksakan organ 
kewanitaan 

5 Unfavourable 

 

4.5.2 Kuesioner manfaat tindakan yang dirasakan 

Kuesioner manfaat tindakan yang dirasakan disusun sendiri oleh peneliti 

dengan mengacu pada aspek teori health promotion model, menggunakan skala 

Likert dengan yang terdiri dari 8 pernyataan. 

Tabel 4.4 Blue Print Kuesioner Manfaat Tindakan yang Dirasakan 

Variabel Indikator Nomor Soal Keterangan 
Manfaat 
Tindakan yang 
Dirasakan 

1. Pencegahan kanker serviks 
 

1,2,3,4 Favourable 

  5 Unfavourable 
 2. Deteksi dini kanker  serviks 

 
6,7 Favourable 

 3. Biaya pencegahan lebih 
murah dari pada mengobati 

8 Favourable 

 

4.5.3 Kuesioner hambatan terhadap tindakan yang dirasakan 

Kuesioner hambatan tindakan yang dirasakan disusun sendiri oleh peneliti 

dengan mengacu pada aspek teori health promotion model, menggunakan skala 

Likert dengan yang terdiri dari 8 pernyataan. 

Tabel 4.5 Blue Print Kuesioner Hambatan Tindakan yang Dirasakan 

Variabel Indikator Nomor Soal Keterangan 
Hambatan 
Tindakan yang 
Dirasakan 

1. Perasaaan takut, sakit, malu, 
tidak memiliki waktu 

1,2,3,4 Unfavourable 

 2. Faskes yang sulit di jangkau 5 Unfavourable 
 3. Kurangnya dukungan dari 

suami 
6,7 Unfavourable 

 4. Biaya 8 Unfavourable 
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4.5.4 Kuesioner Perceived Self Efficacy 

Kuesioner Perceived Self Efficacy disusun sendiri oleh peneliti dengan 

mengacu pada aspek teori health promotion model, menggunakan skala Likert 

dengan yang terdiri dari 8 pernyataan. 

Tabel 4.6 Blue Print Kuesioner Perceived Self Efficacy 

Variabel Indikator Nomor Soal Keterangan 
Perceived Self 
Efficacy 

1. Level (Magnitude)  
 

1,2,3 Favourable 

 2. Strenght 
 

4,5 Favourable 

 3. Generality 6,7,8 Favourable 
 

4.5.5 Kuesioner sikap yang berhubungan dengan aktivitas 

Kuesioner sikap yang berhubungan dengan aktivitas disusun sendiri oleh 

peneliti dengan mengacu pada aspek teori health promotion model, menggunakan 

skala Likert yang terdiri dari 7 pernyataan. 

Tabel 4.7 Blue Print Kuesioner sikap yang berhubungan dengan aktivitas 

Variabel Indikator Nomor Soal Keterangan 
Sikap yang 
berhubungan 
dengan aktivitas 

1. Emosi yang timbul 
terhadap tindakan 
(tindakan terkait) 

1,2 Unfavourable 

 2. Tindakan diri (self 
related) 

3 Unfavourable 

  4,5 Favourable 
 3. Lingkungan dimana 

tindakan terjadi 
6,7 Unfavourable 

 

4.5.6 Kuesioner pengaruh interpersonal 

Kuesioner dukungan keluarga di adopsi dari kuesioner dukungan suami 

dalam Nursalam (2015) dengan modifikasi oleh peneliti. Kuesioner ini 

menggunakan skala Likert yang terdiri dari 12 pernyataan dengan indikator 
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dukungan emosinal, dukungan fasilitas, dukungan informasi masing-masing 4 

pernyataan.  

Tabel 4.8 Blue Print Kuesioner Pengaruh interpersonal 

Variabel Indikator Nomor Soal Keterangan 
Pengaruh 
interpersonal : 
dukungan 
keluarga 

1. Dukungan emosional 
dan penghargaan 
 

1,2,3,4 Favourable 

 2. Dukungan fasilitas 5,6,7,8 Favourable 
 3. Dukungan 

informasi/pengetahuan 
9,10,11,12 Favourable 

 

4.5.7 Kuesioner pengaruh situasional 

Kuesioner pengaruh situasional disusun sendiri oleh peneliti dengan 

mengacu pada aspek teori health promotion model, menggunakan skala Likert 

dengan yang terdiri dari 6 pernyataan. 

Tabel 4.9 Blue Print Kuesioner pengaruh situasional 

Variabel Indikator Nomor Soal Keterangan 
Pengaruh 
situasional 

1. Lingkungan fisik 1,2,3 Unfavourable 

 2. Lingkungan sosial 4,5,6 Unfavourable 
 

4.5.8 Kuesioner perilaku pencegahan kanker serviks  

Kuesioner perilaku pencegahan kanker serviks disusun sendiri oleh 

peneliti berdasarkan faktor resiko penyebab kanker serviks menggunakan skala 

Likert yang terdiri dari 7 pertanyaan. 

Tabel 4.10 Blue Print Kuesioner Perilaku Pencegahan Kanker Serviks 

Variabel Indikator Nomor Soal Keterangan 
Perilaku 
Pencegahan 
Kanker Serviks 

1. Melakukan skrining kanker 
serviks dengan pemeriksaan 
Pap smear atau IVA dan 
skrining PMS 

1 Favourable 

 2. Tidak merokok dan 
mencegah asap rokok 

2 Unfavourable 



57 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

 

SKRIPSI                      ANALISIS PERILAKU PENCEGAHAN KANKER..         JULINDA MALEHERE 

Variabel Indikator Nomor Soal Keterangan 
 3. Tidak melakukan hubungan 

seksual dengan berganti-
ganti pasangan 

3 Favourable 

 4. Mengkonsumsi makanan 
sehat 

4 Unfavourable 

  5 Favourable 
 5. Tidak menggunakan 

kontrasepsi oral jangka 
panjang >5 tahun 

6 Unfavourable 

 6. Membatasi jumlah kelahiran 
dengan mengunakan KB 

7 Favourable 

 

4.6 Uji Validitas dan Reliabilitas 

4.6.1 Uji validitas   

Kuesioner pada peneliian ini akan dilakukan uji validitas dengan 

menggunakan rumus korelasi Pearson Product Moment dengan nilai valid jika 

nilai r hitung > dari nilai r tabel. Nilai r tabel sebesar 0,444 (N = 20). Dikatakan 

valid juga dengan melihat nilai signifikansi (Sig)  < 0,05.  

Tabel 4.11 Hasil uji validitas kuesioner penelitian 

Kuesioner 
Jumlah 

pernyataan 
Hasil Uji Validitas 

Status kesehatan yang dirasakan 5 Valid 

Budaya 5 Valid 

Manfaat tindakan yang dirasakan 8 Valid 

Hambatan tindakan yang dirasakan 8 Valid 

Self Efficacy 8 Valid 
Sikap yang berhubungan dengan 
aktivitas 

7 Valid 

Pengaruh Interpersonal 12 Valid 
Pengaruh situasional 6 Valid 

Perilaku pencegahan kanker serviks 7 Valid 

 

Data hasil uji validitas dapat dilihat pada lampiran 6.  

 



58 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

 

SKRIPSI                      ANALISIS PERILAKU PENCEGAHAN KANKER..         JULINDA MALEHERE 

4.6.2 Uji reliabilitas   

Kuesioner pada peneliian ini dilakukan uji reliabilitas yaitu pada kuesioner 

status kesehatan yang dirasakan, budaya, manfaat tindakan yang dirasakan, 

hambatan yang dirasakan, self efficacy, sikap yang berhubungan dengan aktivitas, 

dukungan suami, pengaruh situasional dan perilaku pencegahan kanker serviks. 

Teknik mengukur uji reliabilitas ini berdasarkan skala Alpha Cronbach 0 sampai 

1. Item instrument akan dianggap reliabel jika lebih besar dari 0,60. 

Tabel 4.12 Hasil uji reliabilitas kuesioner penelitian 

Kuesioner 
Jumlah 

pernyataan 
Cronbach’s 

Alpha 
Keterangan 

Status kesehatan yang dirasakan 5 0,808 Reliabel 

Budaya 5 0,775 Reliabel 
Manfaat tindakan yang 
dirasakan 

8 0,790 Reliabel 

Hambatan tindakan yang 
dirasakan 

8 0,834 Reliabel 

Self Efficacy 8 0,899 Reliabel 
Sikap yang berhubungan dengan 
aktivitas 

7 0,753 Reliabel 

Pengaruh Interpersonal 12 0,907 Reliabel 
Pengaruh situasional 6 0,772 Reliabel 
Perilaku pencegahan kanker 
serviks 

7 0,931 Reliabel 

 

Data hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada lampiran 6. 

4.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Pengambilan data penelitian dilaksanakan di Desa Tiwutewa, Desa Ndungga 

dan Desa Kedebodu dalam wilayah kerja Puskesmas Rewarangga, Kebupaten 

Ende, Propinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 29 Oktober s/d 16 November 

2018. 
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4.8 Prosedur Pengumpulan Data 

Peneliti meminta ijin untuk melakukan penelitian kepada bagian Akademik 

Universitas Airlangga setelah proposal disetujui oleh penguji dan telah 

mengajukan protokol uji etik. Selanjutnya surat pengantar dari Fakultas 

Keperawatan yang ditujukan kepada Bakesbangpol Kabupaten Ende. Surat ijin 

dari Bakesbangpol Kabupaten Ende diteruskan ke Dinas Kesehatan Kabupaten 

Ende, Camat Ende Timur dan Kepala Puskesmas Rewarangga. Selanjutnya 

peneliti meminta ijin kepada kepala  Desa Tiwutewa, Kedebodu dan Ndungga. 

Peneliti kemudian berkoordinasi dengan penanggung jawab Pustu di Desa 

Tiwutewa, Kedebodu dan Ndungga mengenai jadwal dan tempat kegiatan 

Posyandu balita, peneliti juga meminta daftar nama wanita pasangan usia subur di 

wilayah Pustu setempat kemudian membuat tabel sampling dan selanjutnya 

memilih responden secara random. Pengumpulan data  dilakukan dengan 

mendatangi rumah responden (door to door). Lokasi  penelitian yang merupakan 

daerah pegunungan dan perumahan warga tersebar di sekitar pegunungan tersebut 

menjadi hambatan bagi peneliti dalam mencapai perumahan warga karena harus 

berjalan kaki dengan lokasi yang menanjak, namun proses pengumpulan data di 

lakukan dengan bantuan petugas Puskesmas dan Pustu setempat yang sebelumnya 

sudah disampaikan tentang tujuan penelitian, kriteria responden, maksud dari 

setiap pertanyaan dalam instrumen penelitian serta metode pengumpulan data 

sehingga memiliki persepsi yang sama dengan peneliti. Keterbatasan dalam 

penelitian ini terutama terkait waktu yang sudah ditargetkan 15 menit setiap 

responden namun terkadang membutuhkan waktu lebih lama karena responden 

sambil mengerjakan pekerjaan rumah tangga ataupun sambil mengasuh anak yang 
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masih balita sehingga proses pengumpulan data kurang kondusif namun peneliti 

berusaha semampunya untuk membantu agar proses pengumpulan data dapat 

berjalan dengan baik. 

Langkah-langkah pengumpulan data dilakukan sebagai berikut :   

1) Identifikasi responden sesuai kriteria inklusi dan ekslusi, selanjutnya 

memberikan penjelasan penelitian dan inform concent untuk ditanda 

tangani oleh responden.  

2) Memberikan kuesioner kepada responden untuk mengetahui faktor-faktor 

yang berhubungan dengan perilaku pencegahan kanker serviks.  

3) Mendampingi responden saat pengisian kuesioner untuk memastikan tidak 

ada pertanyaan yang tidak dipahami oleh responden 

4) Setelah kuesioner diisi oleh responden, maka selanjutnya dilakukan 

pengecekan terhadap pengisian kuesioner untuk memastikan bahwa 

kuesioner telah diisi lengkap oleh responden.  

5) Memberikan souvenir kepada responden sebagai ucapan terima kasih atas 

partisipasinya. 

6) Setelah data terkumpul maka proses selanjutnya adalah proses pengolahan 

data untuk dianalisis. 

 

4.9 Analisa Data 

4.9.1 Analisis deskriptif 

1) Faktor personal  

Pada penelitian ini faktor personal yang diteliti adalah usia, status 

kesehatan yang dirasakan dan budaya pada wanita pasangan usia subur di 
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wilayah kerja Puskesmas Rewarangga. Pada variabel usia penggolongan 

dengan kode kode 1 : 17-25 tahun, 2 : 26-35 tahun, 3 : 36-45 tahun, 4 : 46-55 

tahun. Variabel status kesehatan yang dirasakan ditetapkan atas penilaian 

skala Likert untuk pernyataan positif dengan kode  4=Sangat Setuju, 

3=Setuju, 2=Tidak Setuju, 1=Sangat Tidak Setuju, untuk pernyataan 

negatif 1=Sangat Setuju, 2=Setuju, 3=Tidak Setuju, 4=Sangat Tidak 

Setuju. Kemudian peneliti melakukan skoring skala Likert dengan kategori 

positif bila nilai T ≥ median dan negatif bila nilai T < median. budaya 

ditetapkan atas penilaian skala Likert untuk pernyataan positif dengan 

kode  4=Sangat Setuju, 3=Setuju, 2=Tidak Setuju, 1=Sangat Tidak Setuju, 

untuk pernyataan negatif 1=Sangat Setuju, 2=Setuju, 3=Tidak Setuju, 

4=Sangat Tidak Setuju. Kemudian peneliti melakukan skoring skala Likert 

dengan kategori positif  (kode 2) bila nilai T ≥ median dan negatif kode (1) 

bila nilai T < median. 

2) Manfaat tindakan yang dirasakan 

Penilaian variabel manfaat tindakan yang dirasakan untuk pernyataan 

positif dengan kode  4=Sangat Setuju, 3=Setuju, 2=Tidak Setuju, 

1=Sangat Tidak Setuju, untuk pernyataan negatif 1=Sangat Setuju, 

2=Setuju, 3=Tidak Setuju, 4=Sangat Tidak Setuju. Kemudian peneliti 

melakukan skoring skala Likert dengan kategori persepsi manfaat tinggi  

(kode 2) bila nilai T ≥ median dan rendah kode (1) bila nilai T < median. 

3) Hambatan terhadap tindakan yang dirasakan 

Penilaian variabel hambatan terhadap tindakan yang dirasakan untuk 

pernyataan positif dengan kode  4=Sangat Setuju, 3=Setuju, 2=Tidak 
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Setuju, 1=Sangat Tidak Setuju, untuk pernyataan negatif 1=Sangat Setuju, 

2=Setuju, 3=Tidak Setuju, 4=Sangat Tidak Setuju. Kemudian peneliti 

melakukan skoring skala Likert dengan kategori persepsi hambatan tinggi  

(kode 1) bila nilai T ≥ median dan rendah kode (2) bila nilai T < median. 

4) Perceived Self Efficacy 

Penilaian variabel Perceived Self Efficacy untuk pernyataan positif dengan 

kode  4=Sangat Setuju, 3=Setuju, 2=Tidak Setuju, 1=Sangat Tidak Setuju, 

untuk pernyataan negatif 1=Sangat Setuju, 2=Setuju, 3=Tidak Setuju, 

4=Sangat Tidak Setuju. Kemudian peneliti melakukan skoring skala Likert 

dengan kategori Perceived Self Efficacy tinggi  (kode 2) bila nilai T ≥ 

median dan rendah kode (1) bila nilai T < median. 

5) Sikap yang berhubungan dengan aktivitas 

Penilaian variabel Sikap yang berhubungan dengan aktivitas untuk pernyataan 

positif dengan kode  4=Sangat Setuju, 3=Setuju, 2=Tidak Setuju, 

1=Sangat Tidak Setuju, untuk pernyataan negatif 1=Sangat Setuju, 

2=Setuju, 3=Tidak Setuju, 4=Sangat Tidak Setuju. Kemudian peneliti 

melakukan skoring skala Likert dengan kategori Sikap yang berhubungan 

dengan aktivitas positif  (kode 2) bila nilai T ≥ median dan negatif kode (1) 

bila nilai T < median. 

6) Pengaruh interpersonal 

Penilaian pengaruh interpersonal : dukungan suami dengan kode : 1=tidak 

pernah, 2=kadang-kadang, 3=sering, 4=selalu, kemudian peneliti 

melakukan skoring skala Likert dengan kategori pengaruh interpersonal : 
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dukungan suami positif  (kode 2) bila nilai T ≥ median dan negatif kode 

(1) bila nilai T < median. 

7) Pengaruh Situasional 

Penilaian pengaruh situasional dengan kode : 1=tidak pernah, 2=kadang-

kadang, 3=sering, 4=selalu, kemudian peneliti melakukan skoring skala 

Likert dengan kategori pengaruh situasinal positif  (kode 2) bila nilai T ≥ 

median dan negatif kode (1) bila nilai T < median.  

8) Perilaku pencegahan kanker serviks  

Penilaian Perilaku pencegahan kanker serviks dengan kode : 1=tidak 

pernah, 2=kadang-kadang, 3=sering, 4=selalu, kemudian peneliti 

melakukan skoring skala Likert dengan kategori perilaku pencegahan 

kanker serviks positif  (kode 2) bila nilai T ≥ median dan negatif kode (1) 

bila nilai T < median. 

4.9.2 Analisis inferensial 

 Berdasarkan data yang telah diperoleh, dilakukan tabulasi dan analisa data 

univariat dan bivariat. 

1. Analisa Univariat 

Analisa data univariat dilakukan untuk mendeskripsikan karakteristik variabel 

yang diukur dalam penelitian. Analisis univariat bertujuan untuk melihat mean, 

median, modus, standar deviasi, nilai minimal dan maksimal. Selanjutnya masing-

masing variabel di kategorikan sesuai dengan nilai median. 
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2. Analisa Bivariat 

Variabel independen masing-masing dilakukan tabulasi silang dengan 

variabel dependen menggunakan chi square untuk mengetahui prosentase 

distribusi antara variabel. 

3. Uji Regresi Logistik 

Proses analisis data pada penelitian ini menggunakan uji statistik regresi 

logistik dengan p value < 0,05. Dengan menggunakan analisis ini, maka dapat 

diketahui variabel mana yang mempunyai hubungan paling kuat dengan perilaku 

pencegahan kanker serviks wanita pasangan usia subur di wilayah kerja 

Puskesmas Rewarangga.  
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Sampling : Cluster  Random Sampling 

Populasi : semua wanita pasangan usia subur di 3 desa dalam wilayah 
kerja Puskesmas Rewarangga 

Sampel : Jumlah wanita pasangan usia subur di wilayah kerja Puskesmas 
Rewarangga yaitu 196 orang 

Seminar Hasil 

Mengidentifikasi : 
1. Faktor personal (biologis : usia, psikologis : status kesehatan yang dirasakan, 

sosiokultural : budaya)   
2. Manfaat yang dirasakan (perceived benefits of action)  
3. Hambatan yang dirasakan (perceived barriers of action)  
4. Perceived Self Efficacy 
5. Sikap yang berhubungan dengan aktivitas 
6. Pengaruh interpersonal : dukungan suami  
7. Pengaruh situasional 
8. Perilaku pencegahan kanker serviks pada wanita pasangan usia subur  
 

Menganalisis : 
1. Hubungan faktor personal (biologis : usia, psikologis : status kesehatan yang 

dirasakan, sosiokultural : budaya)  dengan perilaku pencegahan kanker serviks 
pada wanita pasangan usia subur 

2. Hubungan manfaat yang dirasakan (perceived benefits of action) dengan perilaku 
pencegahan kanker serviks pada wanita pasangan usia subur 

3. Hubungan hambatan yang dirasakan (perceived barriers of action)  dengan perilaku 
pencegahan kanker serviks pada wanita pasangan usia subur 

4. Hubungan Perceived Self Efficacy dengan perilaku pencegahan kanker serviks 
pada wanita pasangan usia subur 

5. Hubungan sikap yang berhubungan dengan aktivitas dengan perilaku pencegahan 
kanker serviks pada wanita pasangan usia subur 

6. Hubungan pengaruh interpersonal : dukungan suami  dengan perilaku pencegahan 
kanker serviks pada wanita pasangan usia subur 

7. Hubungan pengaruh situasional dengan perilaku pencegahan kanker serviks pada 
wanita pasangan usia subur 

4.10 Kerangka Operasional Penelitian 

Kerangka kerja dalam penelitian ini dapat di gambarkan sebagai berikut :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 4.2 Kerangka Operasional Penelitian Deskriptif Analitik pada Penelitian 
Analisis Perilaku Pencegahan Kanker Serviks Pada Wanita Pasangan 
Usia Subur Berdasarkan Teori Health Promotion Behavior 
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4.11 Masalah Etik Penelitian  

Penelitian ini sudah disetujui oleh Komisi Etik Penelitian Kesehatan (KEPK) 

Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga tanggal 29 Oktober 2018 dengan 

Nomor : 1177-KEPK  

Beberapa hal yang ditekankan pada masalah etik penelitian adalah :  

1. Lembar persetujuan untuk menjadi responden (inform concent)  

Lembar persetujuan diberikan kepada responden yang akan diteliti,  tujuannya 

adalah responden mengetahui maksud dan tujuan penelitian serta dampak 

selama pengumpulan data. Jika subyek menolak untuk menjadi responden 

untuk diteliti makan peneliti tidak akan memaksakan kehendak dan 

menghormati haknya.  

2. Tanpa nama (Anonimity)  

Peneliti menjaga kerahasiaan identitas responden dengan tidak 

mempublikasikan nama responden dan tidak menggunakan hasil penelitian 

untuk maksud di luar kepentingan penelitian.   

3. Kerahasiaan (Confidentiality)  

Kerahasiaan informasi yang diberikan oleh subyek dijamin oleh peneliti, 

hanya kelompok tertentu yang akan disajikan atau dilaporkan tentang hasil 

penelitian.  

4. Kesediaan (Voluntary)   

Penelitian dilakukan pada responden secara sukarela tanpa ada paksaan dan 

tekanan dari pihak manapun. Peneliti tidak memaksa dan tetap menghormati 

hak responden untuk menolak berpartisipasi dalam penelitian ini.  
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5. Tidak membahayakan (No harm)   

Peneliti menjamin informasi yang diberikan responden tidak akan digunakan 

untuk hal-hal yang membahayakan responden, peneliti, maupun pihak lain.  

 

4.12 Keterbatasan Penelitian  

Beberapa keterbatasan yang dihadapi peneliti selama melakukan penelitian ini 

meliputi: 

1. Pelaksanaan pengumpulan data yang ditargetkan 15 menit tiap responden 

kadang memerlukan waktu yang lebih lama dikarenakan responden sambil 

mengerjakan pekerjaan rumah dan mengurus anak yang masih balita. 

2. Banyak responden yang sambil mengerjakan pekerjaan rumah dan mengurus 

anak yang masih balita, sehingga proses pengambilan data kurang kondusif. 

 

 

 

 

 

 



IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

  

 

68 

SKRIPSI                      ANALISIS PERILAKU PENCEGAHAN KANKER..         JULINDA MALEHERE 

BAB 5 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Pada bab ini akan dibahas mengenai hasil penelitian meliputi 1) gambaran 

umum lokasi penelitian, 2) karakteristik demografi responden yaitu usia, 

pendidikan terakhir, pekerjaan, penghasilan, usia pertama kali menikah, menikah 

yang keberapa kali, jumlah kehamilan, jumlah anak, pernah mendengar informasi 

tentang kanker serviks, sumber informasi kanker serviks, riwayat pemeriksaan 

IVA, dan riwayat keluarga dengan kanker, 3) data khusus mengenai variabel yang 

diukur yaitu faktor personal : usia, status kesehatan yang dirasakan, budaya; 

manfaat tindakan yang dirasakan, hambatan tindakan yang dirasakan, self efficacy, 

sikap yang berhubungan dengan aktivitas, pengaruh interpersonal : dukungan 

suami, pengaruh situasional dan perilaku pencegahan kanker serviks. Selanjutnya 

dilakukan pembahasan sesuai dengan tujuan penelitian. Untuk mengetahui tingkat 

signifikansi dan menganalisis hubungan antar variabel digunakan uji statistik 

Regresi Logistik dengan tingkat signifikansi α < 0,05.  

5.1 Hasil Penelitian 

5.1.1 Gambaran Umum 

Puskesmas Rewarangga merupakan salah satu Puskesmas di Kabupaten Ende 

Propinsi Nusa Tenggara Timur yang termasuk Puskesmas daerah terpencil di 

daratan Flores. Puskesmas ini terletak di Jl. Sultan Hassanudin KM 6 Kelurahan 

Rewarangga, Kecamatan Ende Timur. Luas wilayah kerja Puskesmas Rewarangga 

sebesar 42,81 km2 yang terbagi atas tiga Kelurahan yaitu Kelurahan Rewarangga 

Selatan, Kelurahan Lokoboko dan Kelurahan Rewarangga serta terdiri atas tiga 
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Desa yaitu Desa Tiwutewa, Desa Kedebodu dan Desa Ndungga. Pelayanan 

kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Rewarangga di bantu oleh 1 Puskesmas 

Pembantu  di Desa Ndungga dan 3 Poskesdes yang terdapat di Desa Kedebodu, 

Tiwutewa dan Kelurahan Lokoboko. Jumlah penduduk yang menjadi sasaran 

pelayanan kesehatan Puskesmas Rewarangga sebanyak 8.526 jiwa dengan rincian 

laki-laki 4.266 jiwa dan perempuan 4.260 jiwa. Kegiatan pelayanan kesehatan di 

Puskesmas Rewarangga terdiri atas Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) yang 

meliputi kegiatan pelayanan pemeriksaan umum, kesehatan gigi dan mulut, KIA-

KB, gawat darurat/tindakan, persalinan, kefarmasian, laboratorium dan gizi. 

Disamping itu juga terdapat Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) yang terdiri 

atas pelayanan promosi kesehatan, KIA-KB, P2P, kesehatan lingkungan, gizi, 

Perkesmas, kesehatan jiwa, KKO, dan penyakit tidak menular.  

Pelayanan pencegahan kanker serviks terintegrasi dalam pelayanan KIA 

berupa pendidikan kesehatan tentang kanker serviks dan pencegahannya yang 

dilakukan oleh bidan melalui kegiatan Posyandu serta pelayanan pemeriksaan 

IVA oleh bidan terlatih baik melalui kegiatan dalam Puskesmas maupun 

pelayanan yang dilakukan di desa dalam pelayanan Posyandu. Puskesmas 

Rewarangga memiliki 1 tenaga dokter umum yang telah terlatih krioterapi namun 

belum memiliki fasilitas krioterapi sehingga pasien dengan hasil pemeriksaan IVA 

positif di rujuk ke Puskesmas Kota Ratu sebagai puskesmas rujukan pelayanan 

krioterapi.  

Tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas Rewarangga terdiri atas tenaga 

Dokter umum 1 orang, Perawat 24 orang, Bidan 26 orang, Perawat gigi 4 orang, 
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Apoteker 1 orang, Farmasi 1 orang, Analis 2 orang, Gizi 1 orang, Kesling 2 orang 

dan tenaga penunjang lainnya sebanyak 7 orang. 

5.1.2 Karakteristik Responden 

Pada bagian ini akan diuraikan karakteristik 196 responden berdasarkan data 

demografi dan resiko kanker serviks  

Tabel 5.1 Karakteristik Responden Wanita Pasangan Usia Subur di Wilayah Kerja 
Puskesmas Rewarangga berdasarkan data demografi November 2018 

 
Kategori Frekuensi Persentase (%) 

Usia : 17-25 tahun 12 6.1 
26-35 tahun 70 35.7 
36-45 tahun 109 55.6 
46-55 tahun 5 2.6 
Total 196 100.0 

Pendidikan SD/MI/Sederajat 92 46.9 
SMP/MTs/Sederajat 44 22.4 
SMA/MAN/Sederajat 39 19.9 
Perguruan Tinggi 21 10.7 
Total 196 100.0 

Pekerjaan PNS 8 4.1 
Pegawai Swasta 6 3.1 
Wiraswasta 12 6.1 
Tidak Bekerja 91 46.4 
Petani/Penenun 79 40.3 
Total 196 100.0 

Penghasilan 
Keluarga 

<Rp. 1.000.000 174 88.8 
Rp. 1.000.000 - 3.000.000 12 6.1 
> Rp. 3.000.000 10 5.1 
Total 196 100.0 

Berdasarkan tabel 5.1 mengenai karakteristik responden menunjukkan dari 

segi usia, sebagian besar responden berusia antara 36-45 tahun yaitu sebanyak 109 

orang (55,6%), dilihat dari tingkat pendidikan hamper setengah dari responden 

dengan tingkat pendidikan SD yaitu sebanyak 92 orang (46,9%), dan berdasarkan 

pekerjaan responden hamper setengahnya tidak bekerja yaitu sebanyak 91 orang 

(46,4%), dari segi penghasilan keluarga mayoritas responden memiliki 

penghasilan < Rp. 1.000.000 yaitu sebanyak 174 orang (88,8%).  
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Tabel 5.2 Karakteristik Responden Wanita Pasangan Usia Subur di Wilayah Kerja 
Puskesmas Rewarangga berdasarkan faktor resiko kanker serviks November 2018 

Kategori Frekuensi Persentase (%) 
 

Usia menikah < 17 tahun 3 1.5 
17-25 tahun 91 46.4 
26-35 tahun 101 51.5 
36-45 tahun 1 .5 
Total 196 100.0 

Jumlah pernikahan 1 kali 196 100.0 
Jumlah kehamilan Belum Pernah 6 3.1 

1-2 kali 107 54.6 
3-4 kali 69 35.2 
5-6 kali 12 6.1 
7-8 kali 2 1.0 
Total 196 100.0 

Jumlah anak Belum ada 8 4.1 
1-2 anak 111 56.6 
3-4 anak 64 32.7 
5-6 anak 11 5.6 
7-8 anak 2 1.0 
Total 196 100.0 

Mendengar tentang 
kanker serviks 

Tidak pernah 49 25.0 
Pernah 147 75.0 
Total 196 100.0 

Sumber informasi 
kanker serviks 

Televisi/Radio/Surat 
Kabar 

35 18.9 

 Tenaga Kesehatan 110 56.1 
 Teman/Saudara/Keluarga 2 1.0 
 Total 147 100.0 
Melakukan 
pemeriksaan IVA/Pap 
Smear 

Belum Pernah 174 88.8 
Pernah 22 11.2 
Total 196 100.0 

Riwayat keluarga 
dengan kanker 

Tidak Ada 190 96.9 
Ada 6 3.1 
Total 196 100.0 

Berdasarkan tabel 5.2 mengenai resiko kanker serviks menunjukkan usia 

pertama kali menikah sebagian besar responden menikah di usia 26-35 tahun yaitu 

sebanyak 101 orang (51,5%) dan ada juga responden yang menikah di usia <17 

tahun yaitu sebanyak 3 orang (1,5 %) dengan semua responden menikah hanya 1 

kali, berdasarkan jumlah kehamilan dan jumlah anak sebagian besar responden 

pernah hamil 1-2 kali  sebanyak 107 (54,6%) dan memiliki 1-2 anak yaitu 

sebanyak 111 orang (56,6%) dan ada 2 (1%) responden yang pernah hamil dan 
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memiliki anak 7-8 kali, dilihat dari apakah responden pernah mendengar 

informasi tentang kanker serviks sebagian besar responden pernah mendengar 

informasi kanker serviks yaitu sebanyak 147 orang (75%) dan sebagian besarnya 

mendengar informasi tentang kanker serviks dari tenaga kesehatan yaitu sebanyak 

110 orang (56,1%), berdasarkan pernah atau tidak responden melakukan 

pemeriksaan IVA/Pap Smear hamper seluruhnya belum pernah melakukan 

pemeriksaan IVA/Pap Smear yaitu sebanyak 174 orang (88,8%) belum pernah 

melakukan pemeriksaan, dan mayoritas responden yaitu sebanyak 190 orang 

(96,9%) tidak memiliki keluarga dengan penyakit kanker.  

5.1.3 Variabel Penelitian  

1. Hubungan faktor personal dengan perilaku pencegahan kanker serviks pada 

wanita pasangan usia subur. 

Tabel 5.3 Hubungan usia, status kesehatan yang dirasakan dan budaya dengan 
perilaku pencegahan kanker serviks pada wanita pasangan usia subur di 
wilayah kerja Puskesmas Rewarangga November 2018 

 

N
o 

Faktor Personal 
Perilaku pencegahan kanker 

serviks Ʃ 
(%) 

Sig (p) Ket 
Negatif % Positif % 

1. Usia 17-25 
tahun 

2 1,02 10 5,10 
12 

(6,1%) 

0.466 
 

 
 
 
 

Tidak 
Signifikan 

26-35 
tahun 

21 10,7 49 25 
70 

(35,7%) 
36-45 
tahun 

29 14,8 80 40,8 
109 

(55,6%) 
46-55 
tahun 

1 0,5 4 2,1 
5 

(2,6%) 
Total 53 27,1 143 72,9 196 (100%)   

2. Status 
kesehatan 
yang 
dirasakan 

Negatif 
 

28 14,3 62 31,6 
90 

(45,9%) 0.743 
 

Tidak 
Signifikan Positif 

25 12,8 81 41,3 
106 

(54,1%) 
Total 53 27,1 143 72,9 196 (100%)   

3.  Budaya Negatif 
22 11,2 25 12,8 

47 
(24%) 0.141 

 
Tidak 

Signifikan Positif 
31 15,8 118 60,2 

149 
(76%) 

Total 53 27,1 143 72,9 196 (100%)   
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Mayoritas responden dalam usia dewasa akhir yaitu usia 36-45 tahun 

sebanyak 109 orang (55,6%), persepsi status kesehatan yang dirasakan positif 

sebanyak 106 orang (54,1%) dan budaya yang positif sebanyak 149 orang 

(76%). Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa usia (p = 0,466), status 

kesehatan yang dirasakan (p = 0,743) dan budaya (p = 0,141) tidak 

berhubungan dengan perilaku pencegahan kanker serviks pada wanita 

pasangan usia subur di wilayah kerja Puskesmas Rewarangga. Secara umum 

faktor personal secara signifikan tidak berhubungan dengan perilaku 

pencegahan kanker serviks yang artinya H0 diterima dan H1 ditolak.  

2. Hubungan manfaat tindakan yang dirasakan dengan perilaku pencegahan 

kanker serviks pada wanita pasangan usia subur.  

Tabel 5.4 Hubungan manfaat tindakan yang dirasakan dengan perilaku pencegahan 
kanker serviks pada wanita pasangan usia subur di wilayah kerja Puskesmas 
Rewarangga November 2018 

 

Variabel Kategori 
Perilaku pencegahan kanker serviks Ʃ 

(%) Negatif % Positif % 
Manfaat 
tindakan 

yang 
dirasakan 

Rendah 34 17,4 61 31,1 
95 

(48,5%) 

Tinggi 19 9,7 82 41,8 
101 

(51,5%) 
Total 53 27,1 143 72,9 196 (100%) 

Uji Regresi Logistik p = 0.129 (tidak signifikan)  

Sebagian besar responden memiliki persepsi manfaat yang tinggi yaitu 

sebanyak 101 orang (51,5%). Hasil uji hipotesis manfaat tindakan yang dirasakan (p 

= 0,129) tidak berhubungan dengan perilaku pencegahan kanker serviks pada 

wanita pasangan usia subur di wilayah kerja Puskesmas Rewarangga secara 

signifikan (p = < 0,05) yang artinya H0 diterima dan H1 ditolak.  
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3. Hubungan hambatan tindakan yang dirasakan dengan perilaku pencegahan 

kanker serviks pada wanita pasangan usia subur.  

Tabel 5. Hubungan hambatan tindakan yang dirasakan dengan perilaku pencegahan kanker 
serviks pada wanita pasangan usia subur di wilayah kerja Puskesmas Rewarangga  
November 2018 

 

Variabel Kategori 
Perilaku pencegahan kanker serviks Ʃ 

(%) Negatif % Positif % 
Hambatan 
tindakan 

yang 
dirasakan 

Tinggi 37 18,9 48 24,5 
85 

(43,4%) 

Rendah  16 8,2 95 48,4 
111 

(56,6%) 
Total 53 27,1 143 72,9 196 (100%) 

Uji Regresi Logistik p = 0.004 (signifikan)  
 

Sebagian besar responden memilik persepsi hambatan yang rendah yaitu 

sebanyak 111 orang (56,6%) dan hasil uji hipotesis hambatan tindakan yang 

dirasakan (p = 0,004) berhubungan dengan perilaku pencegahan kanker serviks 

pada wanita pasangan usia subur di wilayah kerja Puskesmas Rewarangga secara 

signifikan (p = < 0,05) yang artinya H0 ditolak dan H1 diterima.  

4. Hubungan self efficacy dengan perilaku pencegahan kanker serviks pada 

wanita pasangan usia subur.  

Tabel 5.6 Hubungan self efficacy dengan perilaku pencegahan kanker serviks pada wanita 
pasangan usia subur di wilayah kerja Puskesmas Rewarangga November 2018 

 

Variabel Kategori 
Perilaku pencegahan kanker serviks Ʃ 

(%) Negatif % Positif % 

Self Efficacy 
Rendah 25 12,8 40 20,4 

65 
(33,2%) 

Tinggi 28 14,3 103 52,5 
131 

(66,8%) 
Total 53 27,1 143 72,9 196 (100%) 

Uji Regresi Logistik p = 0.310 (tidak signifikan)  
 

Sebagian besar responden memiliki self efficacy yang tinggi yaitu sebanyak 

131 (66,8%). Hasil uji hipotesis menunjukkan self efficacy  (p = 0,310) tidak 

berhubungan dengan perilaku pencegahan kanker serviks pada wanita pasangan 



75 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

 

SKRIPSI                      ANALISIS PERILAKU PENCEGAHAN KANKER..         JULINDA MALEHERE 

usia subur di wilayah kerja Puskesmas Rewarangga secara signifikan (p = < 0,05) 

yang artinya H0 diterima dan H1 ditolak. 

5. Hubungan sikap yang berhubungan dengan aktivitas dengan perilaku 

pencegahan kanker serviks pada wanita pasangan usia subur.  

Tabel 5.7 Hubungan sikap yang berhubungan dengan aktivitas dengan perilaku 
pencegahan kanker serviks pada wanita pasangan usia subur di wilayah kerja 
Puskesmas Rewarangga November 2018 

 

Variabel Kategori 
Perilaku pencegahan kanker serviks Ʃ 

(%) Negatif % Positif % 
Sikap yang 

berhubungan 
dengan 

aktivitas 

Negatif 17 8,7 33 16,8 
50 

(25,5%) 

Positif 36 18,4 110 56,1 
146 

(74,5%) 
Total 53 27,1 143 72,9 196 (100%) 

Uji Regresi Logistik p = 0.386 (tidak signifikan)  
 

Sebagian besar responden memiliki sikap yang berhubungan dengan aktivitas 

yang posisitf yaitu sebanyak 146 orang (74,5%) dan hasil uji hipotesis 

menunjukkan sikap yang berhubungan dengan aktivitas (p = 0,386) tidak 

berhubungan dengan perilaku pencegahan kanker serviks pada wanita pasangan 

usia subur di wilayah kerja Puskesmas Rewarangga secara signifikan (p = < 0,05) 

yang artinya H0 diterima dan H1 ditolak. 

6. Hubungan pengaruh interpersonal : dukungan suami dengan perilaku 

pencegahan kanker serviks pada wanita pasangan usia subur.  

Tabel 5.8 Hubungan pengaruh interpersonal : dukungan suami dengan perilaku 
pencegahan kanker serviks pada wanita pasangan usia subur di wilayah kerja 
Puskesmas Rewarangga November 2018 

 

Variabel Kategori 
Perilaku pencegahan kanker serviks Ʃ 

(%) Negatif % Positif % 
Pengaruh 

interpersonal 
: dukungan 

suami 

Negatif 34 17,4 51 26 
85 

(43,4%) 

Positif 19 9,7 92 46,9 
111 

(56,6%) 
Total 53 27,1 143 72,9 196 (100%) 

Uji Regresi Logistik p = 0.053 (tidak signifikan)  
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Sebagian besar responden memiliki dukungan suami yang positif sebanyak 111 

orang (56,6%) dan hasil uji hipotesis menunjukkan pengaruh interpersonal : 

dukungan suami (p = 0,053) tidak berhubungan dengan perilaku pencegahan 

kanker serviks pada wanita pasangan usia subur di wilayah kerja Puskesmas 

Rewarangga secara signifikan (p = < 0,05) yang artinya H0 diterima dan H1 

ditolak. 

7. Hubungan pengaruh situasional dengan perilaku pencegahan kanker serviks 

pada wanita pasangan usia subur.  

Tabel 5.9 Hubungan pengaruh situasional dengan perilaku pencegahan kanker serviks 
pada wanita pasangan usia subur di wilayah kerja Puskesmas Rewarangga 
November 2018 

 

Variabel Kategori 
Perilaku pencegahan kanker serviks Ʃ 

(%) Negatif % Positif % 

Pengaruh 
situasional 

Negatif 28 14,3 56 28,6 
84 

(42,9%) 

Positif 25 12,8 87 44,3 
112 

(57,1%) 

Total 53 27,1 143 72,9 
196 

(100%) 
Uji Regresi Logistik p = 0.021 (signifikan)  

 
Sebagian besar responden merasakan pengaruh situasional yang positif 

sebanyak 112 orang (57,1%) dan hasil uji hipotesis menunjukkan pengaruh 

situasional (p = 0,021) berhubungan dengan perilaku pencegahan kanker serviks 

pada wanita pasangan usia subur di wilayah kerja Puskesmas Rewarangga secara 

signifikan (p = < 0,05) yang artinya H0 ditolak dan H1 diterima.  
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5.2 Pembahasan  

5.2.1 Hubungan faktor personal (usia, status kesehatan yang dirasakan, budaya) 

dengan perilaku pencegahan kanker serviks pada wanita pasangan usia subur 

di wilayah kerja Puskesmas Rewarangga. 

1. Hubungan usia dengan perilaku pencegahan kanker serviks 

Mayoritas responden berada dalam rentang usia dewasa akhir yaitu usia 36-

45 tahun, dimana usia dewasa akhir merupakan usia yang matang untuk 

menentukan kepercayaan terhadap sesuatu yang akan mempengaruhi perilaku 

kesehatan yang dilakukan. Responden dengan usia matang juga ada yang 

memiliki perilaku pencegahan yang negatif dan responden dengan usia yang lebih 

muda juga mampu untuk melakukan perilaku pencegahan kanker serviks yang 

positif.  Berdasarkan hasil penelitian ini tidak terdapat hubungan antara usia 

dengan perilaku pencegahan kanker serviks. Sesuai penelitian Parapat et al (2016) 

yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara usia dan 

deteksi dini kanker serviks metode IVA. Penelitian yang sama dilakukan oleh 

Gustiana, Dewi and Nurchayati (2014) menyatakan bahwa tidak ada hubungan 

umur dengan perilaku pencegahan kanker serviks.  

Menurut Pender, Murdaugh and Parsons (2015), teori HPM menyatakan 

bahwa faktor personal meliputi faktor biologis, psikologis dan sosiokultural. Usia 

merupakan salah satu faktor biologis yang secara tidak langsung mempengaruhi 

perilaku seseorang. Umur tidak bisa dijadikan patokan untuk seseorang 

melakukan pencegahan kanker serviks namun dapat dipengaruhi oleh tingkat 

pengetahuan seseorang. Pengetahuan yang buruk serta tidak pernah menerima 

informasi dan tidak secara aktif mencari informasi tentang kanker serviks secara 
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bermakna mempengaruhi perilaku pencegahan dan pengendalian kanker serviks 

(Habtu, Yohannes and Laelago, 2018).  

Upaya promotif dan preventif yang telah dilakukan oleh Puskesmas 

Rewarangga dalam mencegah kanker serviks berupa penyuluhan bagi wanita 

pasangan usia subur dan juga pada remaja putri baik di Posbindu, Posyandu dan di 

sekolah. Wanita pasangan usia subur berusia 30-50 tahun merupakan sasaran 

pemerintah  dalam upaya pencegahan kanker serviks karena pada rentang usia 

tersebut merupakan kelompok resiko untuk terkena kanker serviks dengan usia 

puncak terjadinya kanker serviks adalah usia 47 tahun, 47% kanker serviks terjadi 

pada usia lebih muda dari 35 tahun (Gattoc, Leda et al., 2015). Secara konsep, 

kemangatan usia sangat berpengaruh terhadap pemahaman seseorang akan sebuah 

informasi yang disampaikan. Tetapi, dengan peningkatan penyebarluasan 

informasi tentang kanker serviks ke semua golongan wanita usia subur maka 

pengetahuan akan pencegahan terhadap penyakit ini meningkat tanpa dibatasi oleh 

usia. Hal ini justru sangat baik bila dari usia muda, wanita usia subur sudah 

dibekali dengan pengetahuan akan pencegahan kanker serviks maka resiko 

terkena kanker serviks sangat besar peluangnya untuk dapat dicegah. 

2. Hubungan status kesehatan yang dirasakan dengan perilaku pencegahan 

kanker serviks. 

Sebagian besar responden memiliki persepsi status kesehatan yang positif dan 

juga memiliki perilaku pencegahan kanker serviks yang positif, namun ada juga 

responden memiliki persepsi status kesehatan yang negatif namun memiliki 

perilaku pencegahan kanker serviks yang positif.  Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa tidak ada hubungan antara status kesehatan yang dirasakan dengan 



79 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

 

SKRIPSI                      ANALISIS PERILAKU PENCEGAHAN KANKER..         JULINDA MALEHERE 

perilaku pencegahan kanker serviks. Hal ini tidak sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan Ahmad (2017) yang menyatakan bahwa perilaku pencegahan kanker 

serviks dipengaruhi oleh semakin tingginya persepsi tentang penyakit (potensi 

bahaya dan keparahan yang dipersepsikan).  

Menurut Pender, Murdaugh and Parsons (2015), teori HPM menyatakan 

bahwa status kesehatan yang dirasakan merupakan salah satu faktor psikologis 

yang secara tidak langsung mempengaruhi perilaku seseorang. Persepsi tentang 

ancaman penyakit menentukan bagaimana seseorang melakukan tindakan sehat. 

Bila seseorang  mengetahui adanya resiko terhadap kesehatan maka secara sadar 

orang tersebut akan menghindari resiko tersebut. Namun kenyataannya tidak 

sesederhana itu, kebanyakan orang akan bertindak setelah kejadian resiko 

tersebut terjadi. Kurangnya pengetahuan dan informasi yang didapatkan terkait 

dengan perilaku pencegahan kanker serviks turut mempengaruhi perilaku 

pencegahan kanker serviks. Hal ini dapat di lihat dari tingkat pendidikan 

responden yang sebagian besar berpendidikan SD dan sekitar 25% responden 

yang belum pernah mendengar informasi tentang kanker serviks. Pengetahuan 

yang cukuppun tidak menjamin perubahan perilaku karena perubahan 

pengetahuan menjadi perilaku sangat tergantung pada faktor internal dan 

eksternal meliputi nilai, motivasi dan kepercayaan.  

Dalam penelitian ini sebagian besar responden merasa tidak beresiko terkena 

kanker serviks sehingga tidak perlu melakukan upaya pencegahan kanker serviks. 

Hal ini terjadi karena keyakinan yang salah  bahwa kejadian kanker serviks hanya 

terjadi pada wanita yang sering berganti-ganti pasangan seksual. Status kesehatan 

yang dirasakan tidak menjadi faktor utama yang berpengaruh terhadap upaya 



80 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

 

SKRIPSI                      ANALISIS PERILAKU PENCEGAHAN KANKER..         JULINDA MALEHERE 

pencegahan kanker serviks namun dapat dipengaruhi oleh pengetahuan, sikap, 

motivasi, kepercayaan dan pengalaman akan pencegahan kanker serviks.  

3. Hubungan budaya dengan perilaku pencegahan kanker serviks 

Sebagian besar responden dengan budaya yang positif memiliki perilaku 

pencegahan kanker serviks yang positif, namun ada juga responden dengan 

budaya yang negatif memiliki perilaku pencegahan kanker serviks yang positif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada hubungan budaya dengan perilaku 

pencegahan kanker serviks. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian Nguyen-

truong et al (2018) yang menyatakan bahwa hambatan budaya menyebabkan 

wanita menunda melakukan skrining kanker serviks. Penelitian yang sama oleh 

Almobarak et al., 2016 menyatakan bahwa merasa malu mungkin karena budaya, 

kedekatan dengan petugas kesehatan menyebabkan rasa malu dan takut 

terdiagnosis sehingga wanita tidak melakukan pemeriksaan kanker serviks.   

Menurut Pender, Murdaugh and Parsons (2015), teori HPM menyatakan 

bahwa budaya merupakan salah satu faktor sosiokultural yang secara tidak 

langsung mempengaruhi perilaku seseorang. Pengaruh faktor personal terhadap 

perilaku pencegahan juga dapat dipengaruhi oleh self efficacy, manfaat, hambatan 

dan pengaruh terkait aktivitas.  

Masyarakat di daerah Kabupaten Ende masih berpegang teguh pada adat dan 

budaya. Salah satunya adalah budaya dimana suami memiliki posisi tertinggi 

dalam keluarga dan sangat berpengaruh dalam setiap keputusan dalam keluarga.  

Dalam hal perilaku pencegahan kanker serviks sebagian besar responden 

mengaku bahwa suaminya tidak keberatan dalam melakukan perilaku 

pencegahan kanker serviks namun sebagian besar responden masih beranggapan 
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bahwa melakukan pemeriksaan IVA/Pap Smear sebagai salah satu upaya 

pencegahan kanker serviks merupakan hal yang tabu. Pengaruh adat dan budaya 

yang berkembang di Kabupaten Ende sangat dipengaruhi oleh faktor personal 

lain seperti tingkat pengetahuan. Pengetahuan yang cukup tentang pencegahan 

kanker serviks membuat masyarakat dapat menerima upaya pencegahan kanker 

serviks dengan tidak mengenyampingkan budaya yang ada, dimana suami 

memegang peranan tertinggi dalam pengambilan keputusan untuk mencegah 

kanker serviks.  

 

5.2.2 Hubungan manfaat tindakan yang dirasakan dengan perilaku pencegahan 

kanker serviks pada wanita pasangan usia subur di wilayah kerja Puskesmas 

Rewarangga 

Sebagian besar responden memiliki persepsi manfaat yang tinggi dan juga 

memiliki perilaku pencegahan kanker serviks yang positif. Tidak ada perbedaan 

yang signifikan antara responden yang memiliki persepsi manfaat yang tinggi 

dan rendah karena sama-sama cenderung memiliki perilaku pencegahan kanker 

serviks yang positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi manfaat 

tindakan yang dirasakan tidak signifikan berhubungan dengan perilaku 

pencegahan kanker serviks yang berarti tingginya persepsi manfaat yang 

dirasakan tidak membuat seseorang untuk melakukan pencegahan kanker serviks. 

Sesuai penelitian Titisari, Riyanti and Nugraha (2018) yang menyatakan bahwa 

tidak terdapat  hubungan antara persepsi manfaat dengan partisipasi WUS dalam 

pemeriksaan IVA. Penelitian yang dilakukan oleh (Budiman, Istiarti and 

Syamsulhuda, 2008) menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan antara persepsi 
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manfaat dengan praktik WPS jalanan dalam upaya pencegahan IMS dan HIV 

AIDS, hal ini dipengaruhi oleh mitos-mitos yang bertentangan dengan kesehatan 

yang di yakini sebagai upaya pencegahan IMS dan HIV AIDS. Bertentangan 

dengan penelitian Yunitasari et al., 2017 yang menyatakan bahwa seseorang akan 

melakukan pemeriksaan IVA bila merasakan manfaat yang tinggi.  

Persepsi manfaat merupakan representasi mental dari konsekuensi positif 

yang memperkuat perilaku (Pender, Murdaugh and Parsons, 2015). Harapan 

seseorang untuk terlibat dalam perilaku tertentu tergantung pada manfaat yang 

dirasakan yang berdasarkan pada pengalaman sebelumnya atau pengamatan 

terhadap perilaku orang lain yang terlibat. Semakin tinggi persepsi manfaat yang 

dirasakan akan semakin besar kemungkinan seseorang untuk terlibat dalam 

tindakan tersebut (Pender, Murdaugh and Parsons, 2015).  

Dalam penelitian ini didapatkan responden  memiliki persepsi manfaat 

yang tinggi namun tidak melakukan perilaku pencegahan kanker serviks. Hal ini 

disebabkan oleh belum pernah mendapatkan informasi terkait kanker serviks,  

dan juga persepsi hambatan yang tinggi seperti perasaan takut dan malu untuk 

melakukan pemeriksaan IVA sebagai salah satu upaya pencegahan kanker 

serviks menjadi penghambat seseorang untuk melakukannya. Rasa takut akan 

prosedur skrining, takut akan diagnosis dan konsekuensinya membuat wanita 

yang sudah mengatahui pentingnya skrining kanker serviks namun tidak 

melakukannya (Omenge et al., 2016). Keterpaparan informasi juga sangat 

berperan dalam mempengaruhi perilaku seseorang untuk melakukan pencegahan 

kanker serviks (Parapat et al., 2016).  
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Mayoritas responden menyadari bahwa tindakan pencegahan lebih baik 

karena lebih murah dari pada mengobati apabila telah terkena kanker serviks. 

Namun persepsi manfaat belum sepenuhnya berdampak positif terhadap upaya 

pencegahan kanker serviks. Hal ini dipengaruhi pula oleh budaya malu dan 

perasan takut akan prosedur tindakan yang akan dilakukan. Upaya peningkatan 

informasi perlu terus ditingkatkan untuk menyadarkan masyarakat tentang 

pentingnya upaya pencegahan kanker serviks dan manfaatnya bagi masyakat bila 

sehat dan bebas dari kanker serviks. 

 

5.2.3 Hubungan hambatan tindakan yang dirasakan dengan perilaku pencegahan 

kanker serviks pada wanita pasangan usia subur di wilayah kerja Puskesmas 

Rewarangga 

Mayoritas responden yang memiliki persepsi hambatan rendah, memiliki 

perilaku pencegahan kanker serviks yang positif.  Dalam penelitian ini juga 

didapatkan responden yang memiliki persepsi hambatan yang tinggi namun 

memiliki perilaku pencegahan kanker serviks yang positif serta sebaliknya 

responden yang memiliki persepsi hambatan yang rendah namun tidak melakukan 

perilaku pencegahan kanker serviks. Hasil penelitian tentang hubungan hambatan 

tindakan yang dirasakan dengan perilaku pencegahan kanker serviks 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kedua variabel 

tersebut. Sesuai penelitian Titisari, Riyanti and Nugraha (2018) yang menyatakan 

bahwa terdapat hubungan antara persepsi hambatan dengan partisipasi WUS 

dalam pemeriksaan IVA. Penelitian yang dilakukan oleh Yunitasari et al., (2017) 

terdapat hubungan antara hambatan yang dirasakan dengan pemeriksaan IVA, hal 
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ini menyiratkan bahwa orang dengan persepsi hambatan tinggi tidak akan 

melakukan pemeriksaan IVA. Semakin rendah persepsi hambatan seseorang, 

maka akan semakin besar kemungkinan memiliki perilaku sehat dalam 

pencegahan penyakit (Wulandari, Suryani and Poncorini, 2016). Bertentangan 

dengan penelitian Zulfa, 2016 yang menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan 

antara persepsi hambatan responden dengan  perilaku pencarian pengobatan IVA 

positif.  

Hambatan biasanya membangkitkan alasan untuk menghindari perilaku 

dan mempengaruhi niat untuk terlibat dalam perilaku tertentu. Hambatan yang 

dirasakan berupa persepsi tentang ketidaksediaan, ketidaknyamanan, biaya, 

kesulitan atau waktu yang terpakai untuk suatu kegiatan. Persepsi hambatan yang 

tinggi secara langsung menjadi penghalang sesorang untuk bertindak. Individu 

dapat memodifikasi pengaruh kognitif, sikap, interpersonal, dan situasional 

supaya lebih mendukung perilaku promosi kesehatannya (Pender, Murdaugh and 

Parsons, 2015).  

Dalam penelitian ini ditemukan responden yang memiliki persepsi 

hambatan yang rendah namun tidak memiliki perilaku pencegahan kanker serviks 

yang positif. Perilaku pencegahan yang mayoritas tidak dilakukan adalah 

pemeriksaan IVA, hal ini dikarenakan  masih terdapat 25% responden yang sama 

sekali belum pernah mendengar informasi terkait kanker serviks. Hambatan yang 

paling dirasakan responden dalam melakukan pencegahan kanker serviks adalah 

dalam hal menghindari asap rokok karena memiliki suami perokok. Penelitian 

Rosser et al., 2014 menyatakan bahwa pengetahuan suami tentang factor resiko 

kanker serviks masih rendah. Hal ini dapat menjadi perhatian bagi  Puskesmas 
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untuk dapat memberikan edukasi kepada kaum pria tentang faktor resiko kaner 

serviks serta upaya pencegahannya sehingga dapat mendukung pasangannya 

dalam upaya pencegahan kanker serviks. Selain itu mayoritas responden tidak 

melakukan pemeriksaan IVA karena merasa takut dan malu akan prosedur 

tindakan. Sejalan dengan penelitian Omenge et al., 2016 menyatakan bahwa rasa 

takut akan prosedur skrining, takut akan diagnosis dan konsekuensinya membuat 

wanita yang sudah mengatahui pentingnya skrining kanker serviks namun tidak 

melakukannya.  

Persepsi hambatan yang rendah membuat seseorang akan memiliki 

perilaku pencegahan kanker serviks yang positif karena semakin rendah persepsi 

hambatan seseorang akan semakin besar kemungkinan memiliki perilaku sehat 

dalam pencegahan penyakit. Masyarakat yang menyadari manfaat pencegahan 

kanker serviks akan melakukan perilaku pencegahan kanker serviks. 

 

5.2.4 Hubungan self efficacy dengan perilaku pencegahan kanker serviks pada 

wanita pasangan usia subur di wilayah kerja Puskesmas Rewarangga 

Sebagian besar responden memiliki self efficacy yang tinggi serta memiliki 

perilaku pencegahan kanker serviks yang positif. Hasil penelitian tentang 

hubungan self efficacy dengan perilaku pencegahan kanker serviks menunjukkan 

bahwa tidak terdapat hubungan yang signfikan. Hal ini sesuai dengan penelitian 

Armini, Kurnia and Hikmah (2016) menyatakan bahwa tidak ada hubungan 

antara self efficacy dengan perilaku pencegahan kanker serviks. Penelitian serupa 

yang dilakukan Ambarika, Agoes and Kristianto (2015) menyatakan bahwa tidak 

ada hubungan antara self efficacy dengan perilaku waspada stroke pada kelompok 
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resiko tinggi. Hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan Tilaki and 

Auladi, 2012 menyatakan bahwa self efficacy merupakan faktor yang sangat 

signifikan dalam melakukan pemeriksaan kanker payudara.  

 Self efficacy merupakan penilaian kemampuan pribadi dan keterampilan 

yang dimiliki untuk melakukan tindakan tertentu. Persepsi self efficacy yang baik 

akan lebih memotivasi individu untuk terlibat dalam perilaku dimana mereka 

merasa mampu (Pender, Murdaugh and Parsons, 2015). Self efficacy secara 

langsung dipengaruhi oleh pengetahuan seseorang tentang kesehatan. 

Meningkatkan komunikasi dan pengetahuan kesehatan merupakan strategi efektif 

untuk meningkatkan self efficacy (Lee et al., 2015).  

Self efficacy yang paling kuat dirasakan responden dalam penelitian ini 

adalah pada dimensi magnitude dimana responden merasa tidak sulit untuk 

melakukan pencegahan kanker serviks seperti tidak merokok, dan setia pada 

pasangannya. Responden yang memiliki Self efficacy tinggi namun tidak 

memiliki perilaku pencegahan kanker serviks yang positif, hal ini dipengaruhi 

oleh kurangnya informasi yang didapatkan terkait dengan kanker serviks dan 

pencegahannya,  budaya yang berkembang dimasyarakat seperti merasa tabu 

untuk melakukan pemeriksaan kanker serviks dan tidak mendapatkan persetujuan 

dari suami. Pentingnya untuk meningkatkan pengetahuan dengan memberikan 

edukasi terkait faktor resiko kanker serviks dan cara pencegahannya baik kepada 

responden maupun kepada pasangannya sebagai faktor interpersonal yang dapat 

memberikan dukungan kepada wanita untuk melakukan pencegahan kanker 

serviks.  
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5.2.5 Hubungan sikap yang berhubungan dengan aktivitas dengan perilaku 

pencegahan kanker serviks pada wanita pasangan usia subur di wilayah kerja 

Puskesmas Rewarangga 

Mayoritas responden yang memiliki sikap positif yang berhubungan 

dengan perilaku pencegahan kanker serviks akan melakukan pencegahan kanker 

serviks yang positif. Dalam penelitian ini terdapat responden yang memiliki sikap 

yang negatif namun memiliki perilaku pencegahan kanker serviks yang positif. 

Dari data diatas tergambar bahwa sikap yang berhubungan dengan perilaku 

pencegahan kanker serviks tidak berpengaruh terhadap perilaku pencegahan 

kanker serviks yang dilakukan. Hasil penelitian ini tentang hubungan sikap yang 

berhubungan dengan perilaku pencegahan  kanker serviks menunjukkan tidak 

terdapat hubungan antara kedua variabel tersebut. Hasil ini tidak sejalan dengan 

penelitian Ambarika, Agoes and Kristianto (2015) yang menyatakan adanya 

hubungan antara sikap dengan perilaku waspada stroke yang menunjukkan bahwa 

individu dengan sikap positif akan menghasilkan perilaku yang baik. 

Sikap sehubungan dengan aktivitas merupakan perasaan subjektif yang 

dialami sebelum dan selama melakukan tindakan baik positif atau negatif, lucu, 

menarik, menyenangkan atau tidak cenderung akan mempengaruhi seseorang 

akan mengulangi atau mempertahankan perilaku. Perilaku yang memberi 

pengaruh positif cenderung akan di ulang sedangkan yang terkait dengan 

pengaruh negatif akan dihindari (Pender, Murdaugh and Parsons, 2015). Sikap 

yang positif menghasilkan perilaku yang baik  namun jika tidak diimbangi oleh 

niat untuk melakukan perilaku yang telah diyakini, maka tidak akan 

menghasilkan perilaku yang diharapkan (Ambarika, Agoes and Kristianto, 2015).  
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Sikap yang ditentukan seseorang sangat subyektif dan dipengaruhi juga 

oleh niat atau komitmen untuk melakukan apa yang sudah di percayai. Oleh 

karena itu perilaku yang berdampak  positif  akan terus dipergunakan sedangkan 

yang berdampak negatif tidak akan dilakukan lagi dan cenderung dihindari. Sikap 

yang berhubungan dengan perilaku pencegahan kanker serviks pada sebagian 

besar responden dalam penelitian ini terkait dengan emosi yang timbul terhadap 

tindakan pencegahan seperti rasa takut dan malu untuk melakukan pemeriksaan 

kanker serviks. Hal ini dapat di pengaruhi oleh kurangnya informasi yang 

diterima terkait dengan perilaku pencegahan kanker serviks.   

 

5.2.6 Hubungan pengaruh interpersonal : dukungan suami dengan perilaku 

pencegahan kanker serviks pada wanita pasangan usia subur di wilayah kerja 

Puskesmas Rewarangga 

Sebagian  besar responden yang mendapatkan dukungan suami yang positif 

memiliki perilaku pencegahan kanker serviks yang positif juga. Hasil penelitian 

hubungan pengaruh interpersonal: dukungan suami dengan perilaku pencegahan 

kanker serviks menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan 

antara kedua variabel tersebut. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Nastiti, Armini and Ulazzuharo (2017) didapatkan hasil bahwa pengaruh 

interpersonal tidak berhubungan dengan upaya preventif pada perempuan 

penderita kanker payudara.  

Hal ini tidak sejalan dengan teori HPM yang menyatakan bahwa individu 

cenderung melakukan perilaku yang akan diperkuat secara sosial dan perilaku 

dipengaruhi oleh tekanan sosial. Sumber utama pengaruh interpersonal adalah 
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keluarga seperti suami, teman sebaya, pemberi pelayanan kesehatan (Pender, 

Murdaugh and Parsons, 2015).  

Dalam penelitian ini responden memiliki dukungan suami yang negatif 

namun mampu untuk melakukan perilaku pencegahan kanker serviks. Lokasi 

penelitian yang merupakan daerah pegunungan dan jarak yang agak jauh dari 

Puskesmas Rewarangga namun sebagian responden mengaku bahwa demi 

kesehatan jarak tidak menjadi kendala karena didukung pula dengan tersedianya 

akses jalan yang memadai, transportasi umum dan juga tersedianya Puskesmas 

Pembantu di Desa mereka.  Pengaruh interpersonal selain dukungan suami, juga 

termasuk dukungan teman sebaya dan dukungan tenaga kesehatan. Penelitian 

yang dilakukan Adegboyega and Hatcher, 2017 menggambarkan bahwa 

responden akan lebih termotivasi untuk melakukan deteksi dini kanker serviks 

bila anggota keluarga atau teman-teman mereka mendukung mereka.  

Adanya ajakan teman sebaya cukup mempengaruhi keputusan ibu dalam 

melakukan pemeriksaan IVA (Parapat et al., 2016). Sebagian besar responden 

tidak bekerja yang lebih banyak menghabiskan waktu dirumah dan interaksi 

dengan tetangga lebih sering sehingga juga dapat saling berbagi cerita dan 

pengalaman terkait kesehatan. Faktor dukungan tenaga kesehatan juga 

berpengaruh terhadapat perilaku pencegahan kanker serviks (Gustiana, Dewi and 

Nurchayati, 2014).  

Pengaruh interpersonal terutama suami memegang peranan penting dalam 

upaya pencehagan kanker serviks, apalagi budaya yang berkembang di Kabupaten 

Ende menempatkan suami pada posisi yang paling tinggi dalam pengambilan 

keputusan terkait pencegahan kanker serviks dalam keluarga. Dukungan suami 
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yang paling dirasakan responden dalam penelitian ini adalah berupa dukungan 

emosional dan dukungan fasilitas dalam melakukan pencegahan kanker serviks 

seperti memberikan perhatian, memberikan ijin dan mendampingi responden 

dalam melakukan pencegahan kanker serviks serta menyediakan biaya yang 

dibutuhkan dalam melakukan pencegahan kanker serviks. Responden yang 

mendapat dukungan yang positif dari suami namun memiliki perilaku pencegahan 

yang negatif, hal ini dapat dipengaruhi oleh faktor lain terutama faktor dalam diri 

individu yang dapat memotivasi dirinya untuk melakukan yang lebih baik. 

 

5.2.7 Hubungan pengaruh situasional dengan perilaku pencegahan kanker 

serviks pada wanita pasangan usia subur di wilayah kerja Puskesmas 

Rewarangga 

Hasil penelitian hubungan pengaruh situasional dengan perilaku pencegahan 

kanker serviks menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara 

kedua variabel tersebut. Sebagian besar responden memiliki pengaruh situasional 

yang positif dan memiliki perilaku pencegahan kanker serviks yang positif, 

namun terdapat juga responden yang memiliki pengaruh situasional yang negatif 

tetapi memiliki perilaku pencegahan kanker serviks yang positif. Hal ini 

didukung oleh penelitian Nastiti, Armini and Ulazzuharo (2017) yang 

menyatakan bahwa pengaruh situasional berhubungan dengan perilaku 

pencegahan kanker payudara pada wanita usia subur.  

Pengaruh situasional merupakan persepsi dan kognisi pribadi dari situasi yang 

memfasilitasi atau menghambat perilaku termasuk persepsi dari pilihan yang 

tersedia, karakteristik permintaan, dan karakteristik lingkungan. Situasi yang 
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mendukung dapat mempengaruhi perilaku seseorang (Pender, Murdaugh and 

Parsons, 2015).  

Pengaruh situasional baik positif atau negatif akan berpengaruh terhadap  

perilaku pencegahan kanker serviks. Bila pengaruhnya positif maka upaya 

pencegahan kanker serviks akan dilakukan. Tetapi jika pengaruhnya menjadi 

negatif maka sangat besar kemungkinan untuk pencegahan kanker serviks akan 

sangat rendah. Pengaruh situasional dalam penelitian ini yang paling dominan 

adalah terkait dengan lingkungan fisik artinya responden akan melakukan 

pencegahan kanker serviks bila lingkungan fisiknya mendukung seperti akses 

menuju fasilitas kesehatan yang dekat dan mudah dijangkau, akses untuk 

mendapatkan bahan makan yang sehat dapat dijangkau baik dalam hal jarak 

maupun harganya. Mayoritas responden memiliki penghasilan keluarga di bawah 

upah minimum regional (UMR), tentunya hal ini dapat berdampak pada perilaku 

pencegahan kanker serviks. Penghasilan yang rendah dikaitkan dengan  

penyediaan makanan yang sehat dan akses untuk mendapatkan perawatan 

kesehatan (Kessler, 2017). 
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BAB 6 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

Pada bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dan saran dari hasil 

penelitian Analisis Perilaku Pencegahan Kanker Serviks Pada Wanita Pasangan 

Usia Subur Berdasarkan Teori Health Promotion Model. 

6.1 Simpulan  

1. Faktor personal: usia, status kesehatan yang dirasakan dan budaya tidak 

mutlak mempengaruhi perilaku pencegahan kanker serviks, perlu ada faktor 

lain yang mempengaruhi. 

2. Semakin tinggi persepsi manfaat yang dirasakan tidak mutlak mempengaruhi 

perilaku pencegahan kanker serviks, perlu ada faktor lain yang 

mempengaruhi. 

3. Semakin rendah persepsi hambatan yang dirasakan akan mempengaruhi 

perilaku pencegahan kanker serviks yang positif juga. 

4. Semakin tinggi self efficacy tidak mutlak mempengaruhi perilaku pencegahan 

kanker serviks, perlu ada faktor lain yang mempengaruhi. 

5. Semakin positif sikap yang berhubungan dengan aktivitas tidak mutlak 

mempengaruhi perilaku pencegahan kanker serviks, perlu ada faktor lain 

yang mempengaruhi.  

6. Semakin positif pengaruh interpersonal: dukungan suami tidak mutlak 

mempengaruhi perilaku pencegahan kanker serviks, perlu ada faktor lain 

yang mempengaruhi.  
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7. Semakin positif pengaruh situasional akan mempengaruhi perilaku 

pencegahan kanker serviks yang positif juga.  

6.2 Saran 

1. Bagi wanita pasangan usia subur 

Diharapkan dapat meningkatkan perilaku pencegahan kanker serviks terutama 

melakukan skrining kanker serviks dengan metode IVA.  

2. Bagi Puskesmas Rewarangga 

Diharapkan dapat memberikan motivasi kepada wanita pasangan usia subur 

untuk melakukan perilaku pencegahan kanker serviks dengan memberikan 

dan informasi dan edukasi terkait kanker serviks dan pencegahannya baik 

kepada wanita pasangan usia subur maupun juga kepada suaminya sebagai 

salah satu pendukung dalam menerapkan perilaku sehat dalam pencegahan 

kanker serviks. Serta dapat mendekatkan pelayanan pemeriksaan IVA di desa 

sebagai salah satu upaya pencegahan kanker serviks sehingga dapat 

menjangkau semua sasaran yang ada di Wilayah kerja Puskesmas 

Rewarangga. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Dapat mengembangkan penelitian ini dengan metode penelitian kualitatif 

untuk dapat digali lebih mendalam terkait faktor-faktor yang berhubungan 

dengan perilaku pencegahan kanker serviks dan juga dapat mengunakan 

konsep teori perilaku lain yang  sesuai dengan karakteristik lokasi penelitian. 
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Lampiran 2 

 

PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN 

Dengan hormat, 

 Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir di Program Studi 

Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Surabaya, maka saya : 

Nama : Julinda Malehere 

NIM : 131711123003 

Akan melakukan penelitian dengan judul “Analisis Perilaku Pencegahan 

Kanker Serviks Pada Wanita Pasangan Usia Subur Berdasarkan Teoti 

Health Promotin Model”.  

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat sebagai informasi bagi wanita 

pasangan usia subur dalam melakukan upaya pencegahan kanker serviks dan 

pemanfaatan fasilitas kesehatan  yang ada untuk deteksi dini kanker serviks. Hasil 

penelitian ini juga diharapkan menjadi informasi bagi Puskesmas Rewarangga 

dalam peningkatan upaya pencegahan kanker serviks pada wanita pasangan usia 

subur di wilayah kerja Puskesmas Rewarangga serta pengembangan ilmu 

pengetahuan dalam bidang keperawatan maternitas. Untuk keperluan diatas saya 

mohon kesediaan Ibu untuk menjadi responden dalam penelitian ini. Saya 

menjamin kerahasiaan pendapat dan identitas ibu. Informasi yang Ibu berikan 

dipergunakan sebagai wahana untuk peningkatan upaya pencegahan kanker 

serviks pada wanita, tidak akan dipergunakan untuk maksud lain.  

Sebagai bukti kesediaan menjadi responden dalam penelitian ini, saya 

mohon kesediaan Ibu untuk menandatangani lembar persetujuan yang telah 

disediakan. Partisipasi Ibu sangat saya hargai dan saya ucapkan terima kasih.  
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1. Penelitian yang berjudul Analisis Perilaku Pencegahan Kanker Serviks 

Pada Wanita Pasangan Usia Subur Berdasarkan Teori Health Promotin 

Model 

2. Tujuan penelitian 

3. Manfaat ikut sebagai responden penelitian 

4. Prosedur penelitian 

dan mendapat kesempatan mengajukan pertanyaan segala sesuatu yang 

berhubungan dengan penelitian tersebut karena itu saya bersedia/tidak       

bersedia *) secara sukarela untuk menjadi subjek penelitian dengan penuh 

kesadaran tanpa paksaaan. 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa tekanan dari 

pihak manapun.  

 

Peneliti, 

 

Julinda Malehere 

Ende,  

Responden 

 

 

Saksi 

 

 

 

*) coret salah satu  
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Lampiran 4 
KUESIONER PENELITIAN 

ANALISIS PERILAKU PENCEGAHAN KANKER SERVIKS PADA 
WANITA PASANGAN USIA SUBUR BERDASARKAN TEORI HEALTH 

PROMOTION MODEL 
 

No. Responden : 

Tanggal pengisian : 

Petunjuk pengisian jawaban 

1. Pilihlah jawaban yang menurut Anda sesuai dengan memberikan centang (√) 

pada salah satu jawaban yang telah disediakan. 

2. Silahkan bertanya pada peneliti apabila ada pertanyaan yang kurang jelas. 

 

IDENTITAS RESPONDEN 

1. Inisial responden  : 

2. Alamat responden : 

3. Umur responden  : 

(    ) 17-25 tahun 

(    ) 26-35 tahun 

(    ) 36-45 tahun 

(    ) 46-55 tahun 

 

4. Pendidikan terakhir : 

(    ) SD/MI/ Sederajat 

(    ) SMP/MTs/Sederajat 

(    ) SMA/MA/Sederajat 

(    ) Perguruan Tinggi 

 

5. Pekerjaan responden : 

(    ) PNS 

(    ) Pegawai Swasta 

(    ) Wiraswasta 

(    ) Tidak bekerja 

(    ) Lain-lain, Sebutkan………..  
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6. Penghasilan per bulan : 

(    ) < Rp.1.000.000 

(    )  Rp. 1.000.000 – Rp. 3.000.000 

(    )  > Rp.3.000.000 

  

7. Riwayat perkawinan : 

a. Umur pertama kali menikah :             tahun 

b. Menikah berapa kali   :             kali 

 

8. Riwayat kehamilan : 

a. Jumlah kehamilan :           kali 

b. Banyaknya anak :           orang 

 

9. Apakah ibu pernah mendengar informasi tentang kanker serviks? 

(    ) Belum 

(    ) Pernah 

 

10. Jika pernah, darimana ibu mendengan informasi tentang kanker serviks? 

(    ) Televisi/Radio/Surat kabar 

(    ) Tenaga kesehatan 

(    ) Teman/saudara/keluarga 

(    ) Lain-lain, Sebutkan………..  

 

11. Apakah ibu pernah melakukan pemeriksaan kanker serviks/leher rahim (Pap 

smear atau IVA)  :  

(    ) Belum 

(    ) Pernah Jika pernah kapan terakhir kali periksa :  

 

12. Riwayat keluarga dengan kanker : 

(    ) Tidak ada 

(    ) Ada, Sebutkan…………………………………………………………. 
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KUESIONER FAKTOR PERSONAL, MANFAAT TINDAKAN YANG 
DIRASAKAN, HAMBATAN YANG DIRASAKAN, SELF EFFICACY, 

SIKAP YANG BERHUBUNGAN DENGAN AKTIVITAS, PENGARUH 
INTERPERSONAL, PENGARUH SITUASIONAL, SERTA PERILAKU 

PENCEGAHAN  KANKER SERVIKS 

 

1. Berilah tanda centang (√) pada kolom jawaban/penilaian yang ada di sebelah 

kanan pernyataan yang Anda anggap benar dan sesuai dengan apa yang anda 

fikirkan / rasakan. 

2. Bila ingin mengganti jawaban yang salah maka berilah tanda (=) pada 

jawaban yang salah. 

 Pilihan jawabannya sebagai berikut : 

SS  : Sangat Setuju 

S  : Setuju 

TS  : Tidak Setuju 

STS  : Sangat Tidak Setuju 

  

A. Faktor Personal 

 No Pernyataan 
Pilihan Jawaban 

Skor 
SS S TS STS 

Status Kesehatan Yang Dirasakan      
1. Saya merasa diri sehat dan tidak mungkin 

terkena kanker serviks sehingga tidak perlu 
melakukan pencegahan kanker serviks 

     

2. Saya merasa bahwa saya tidak beresiko terkena 
kanker serviks sehingga tidak perlu melakukan 
pencegahan kanker serviks 

     

3. Menurut saya wanita yang berganti – ganti 
pasangan seksual beresiko terkena kanker 
serviks  

     

4. Menurut saya jika wanita yang sering merokok 
atau terpapar asap rokok beresiko terkena 
kanker serviks  

     

5. Saya merasa tidak ada keluhan jadi tidak perlu 
melakukan pemerikaan kanker serviks (Pap 
Smear/IVA) 
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 No Pernyataan 
Pilihan Jawaban 

Skor 
SS S TS STS 

Budaya      
1. Saya merasa melakukan pemeriksaan kanker 

serviks (pap smear atau IVA) bukan sesuatu 
yang tabu 

     

2. Menurut saya penyakit kanker serviks 
disebabkan oleh guna-guna sehingga tidak bisa 
dicegah  

     

3. Saya yakin suami dan keluarga lainnya tidak 
keberatan bila saya melakukan pemeriksaan 
kanker serviks 

     

4. Saya merasa bisa melakukan pemeriksaan 
kanker serviks kapan saja tanpa harus 
menunggu persetujuan suami  

     

5. Saya merasa malu bila harus memeriksakan 
daerah kewanitaan walaupun untuk 
pemeriksaan kesehatan 

     

 

B.  Manfaat tindakan yang dirasakan 

No Pernyataan 
Pilihan Jawaban 

Skor 
SS S TS STS 

1. Menurut saya dengan tidak melakukan 
hubungan seksual dengan berganti-ganti 
pasangan dapat mencegah kanker serviks 

     

2. Menurut saya dengan tidak merokok dan 
menghindari asap rokok dapat mencegah 
kanker serviks 

     

3. Menurut saya dengan mengkonsumsi makanan 
yang tinggi kalori dan gula, daging merah yang 
diawetkan, makanan tinggi garam dapat 
menyebabkan kanker serviks 

     

4. Menurut saya memiliki banyak anak beresiko 
terkena kanker serviks 

     

7. Menurut saya memiliki banyak anak lebih baik      

8. Menurut saya wanita yang sudah menikah 
minimal pernah melakukan pemeriksaan Pap 
semar atau IVA sekali seumur hidup  

     

9. Menurut saya dengan melakukan pemeriksaan 
Pap smear atau IVA (pemeriksaan kanker 
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No Pernyataan 
Pilihan Jawaban 

Skor 
SS S TS STS 

serviks) dapat mencegah terjadinya kanker 
serviks  

10. Menurut saya melakukan tindakan pencegahan 
lebih murah daripada mengobati kanker serviks 

     

 

C. Hambatan terhadap tindakan yang dirasakan 

No Pernyataan 
Pilihan Jawaban 

Skor 
SS S TS STS 

1. Saya tidak melakukan pemeriksaan kanker 
serviks karena saya tidak memiliki waktu 

    
 

2. Saya tidak melakukan pemeriksaan kanker 
serviks karena saya merasa malu 

    
 

3. Saya takut ketahuan terkena kanker seriks bila 
melakukan tes Pap smear/IVA  

    
 

4. Menurut saya pemeriksaan Pap smear atau IVA 
menimbulkan rasa sakit  

    
 

5. Saya tidak melakukan pemeriksaan kanker 
serviks karena puskesmas jaraknya terlalu jauh 

     

6. Saya tidak bisa menghindari asap rokok karena 
saya hidup dalam lingkungan perokok 

     

7. Saya tidak melakukan pemeriksaan kanker 
serviks karena suami saya tidak mengijinkan 

     

8. Saya tidak melakukan pemeriksaan kanker 
serviks karena menurut saya untuk melakukan 
pemeriksaan kanker serviks membutuhkan biaya 
yang mahal 

     

 

D. Self Efficacy 

No Pertanyaan 
Pilihan Jawaban 

Skor 
SS S TS STS 

1. Saya yakin saya akan mampu menahan diri untuk 
tidak merokok 

     

2. Saya yakin saya akan mampu menahan diri untuk 
tidak mengkonsumsi makanan yang tinggi kalori 
dan gula 

     

3. Saya yakin saya mampu untuk tetap setia dengan 
hanya berhubungan seksual dengan suami saya 
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No Pertanyaan 
Pilihan Jawaban 

Skor 
SS S TS STS 

4. Saya akan melakukan pemeriksaan kanker serviks 
(Pap Smear/IVA) secara teratur 

     

5. Saya akan tetap menggunakan KB untuk mengatur 
jarak kehamilan saya 

     

6. Walaupun saya sibuk, saya akan menyempatkan 
diri untuk melakukan pemeriksaan kanker serviks 

     

7. Walaupun rumah saya jauh dari Puskesmas, saya 
akan pergi untuk melakukan pemeriksaan kanker 
serviks (IVA)  

     

8. Walaupun suami saya tidak bisa mengijinkan, saya 
akan melakukan pemeriksaan kanker serviks  

     

 

E. Sikap Yang Berhubungan Dengan Aktivitas 

No Pertanyaan 
Pilihan Jawaban 

Skor 
SS S TS STS 

1. Saya merasa takut untuk melakukan pemeriksaan 
kanker serviks 

     

2. Saya merasa malu untuk melakukan pemeriksaan 
kanker serviks 

     

3. Saya tidak akan melakukan pemeriksaan kanker 
serviks bila suami saya tidak mengantar saya  

     

4. Saya akan meminta suami saya untuk tidak 
merokok dalam rumah 

     

5. Saya akan mengatur pola makan saya agar tetap 
sehat 

     

6. Saya kurang percaya dengan petugas Puskesmas 
sehingga saya hanya akan melakukan pemeriksaan 
kanker serviks di RS 

     

7. Saya tidak menggunakan KB karena tetangga 
dilingkungan saya kebanyakan tidak menggunakan 
KB 
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F. Pengaruh interpersonal : Dukungan Suami 

No Dukungan 
Pilihan Jawaban 

Skor 
Selalu Sering Kadang 

Tidak 
pernah 

Dukungan emosional dan 
Penghargaan 

     

1. Suami selalu mendampingi saya 
bila melakukan pemeriksaan 
kesehatan  

     

2. Suami selalu memberi perhatian 
kepada saya untuk selalu 
menjaga kesehatan 

     

3. Suami selalu mengijinkan saya 
untuk melakukan pemeriksaan 
kanker serviks 

     

4. Suami mendukung saya untuk 
melakukan pencegahan kanker 
serviks 

     

Dukungan Fasilitas      
5. Suami selalu menyediakan 

waktu dan fasilitas jika saya 
memerlukan sesuatu untuk 
keperluan kesehatan 

     

6. Suami sangat berperan aktif 
dalam menjaga kesehatan saya 

     

7. Suami bersedia membiayai 
biaya pemeriksaan ataupun 
pengobatan bila saya sakit 

     

8. Suami selalu berusaha 
mencarikan kebutuhan saya 
terkait kesehatan 

     

Dukungan informasi/pengetahuan      
9. Suami selalu mengingatkan saya 

untuk mengkonsumsi makanan 
yang sehat (buah, sayur, 
ikan/daging/telur, nasi) 

     

10. Suami selalu mengingatkan saya 
untuk beristirahat yang cukup 

     

11. Suami selalu mengingatkan saya 
untuk tidak melakukan hal-hal 
yang merugikan kesehatan saya 
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No Dukungan 
Pilihan Jawaban 

Skor 
Selalu Sering Kadang 

Tidak 
pernah 

12. Suami selalu berdiskusi tentang 
upaya pencegahan kanker 
serviks 

     

 

G. Pengaruh Situasional 

No Pertanyaan 
Pilihan Jawaban 

Skor 
SS S TS STS 

1. Rumah saya jauh sehingga sulit untuk melakukan 
pemeriksaan kanker serviks ke Puskesmas atau RS 

     

2. Saya selalu mengkonsumi makanan yang di 
awetkan karena rumah saya jauh dari pasar 

     

3. Saya jarang mengkonsumsi sayur dan buah karena 
harganya mahal  

     

4. Saya akan melakukan pemeriksaan kanker serviks 
bila saudara atau tetangga saya juga melakukannya 

     

5. Saya akan melakukan pemeriksaan kanker serviks 
bila ada petugas kesehatan atau kader yang 
mengajak saya 

     

6. Saya akan menggunakan KB untuk mengatur jarak 
kehamilan bila suami saya mengijinkan 

     

 

H. Perilaku Pencegahan Kanker Serviks  

 
No 

Perilaku Pencegahan 

Pilihan Jawaban 

Skor 
Tidak 
pernah 

Kadang
-kadang 

Sering Selalu 

1. Saya melakukan pemeriksaan kanker 
serviks (pap smear/tes IVA)  

    
 

2. Saya merokok atau terpapar asap 
rokok setiap hari 

    
 

3. Saya melakukan hubungan seksual 
hanya dengan suami saya 

    
 

4. Saya mengkonsumsi makanan yang 
tinggi garam setiap hari 
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No 

Perilaku Pencegahan 

Pilihan Jawaban 

Skor 
Tidak 
pernah 

Kadang
-kadang 

Sering Selalu 

5.  Saya mengkonsumsi sayuran dan 
buah setiap hari 

    
 

6.  Saya menggunakan kontrasepsi oral 
(KB pil) terus menerus tanpa pernah 
mengganti dengan kontasepsi yang 
lain 

    

 

7. Saya menggunakan KB untuk 
mengatur jumlah kelahiran  
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Lampiran 5  

Hasil Uji Validitas dan Realibilitas 

1. Kuesioner Faktor Personal : Status Kesehatan yang dirasakan  
Get 
  File='d:\Proposal Inda\Skripsi Inda\Uji Validitas Kuesioner Status Kesehatan 
yang dirasakan.Sav'. 
Dataset Name Dataset1 Window=Front. 
Correlations 
  /Variables=x1.2.1 x1.2.2 x1.2.3 x1.2.4 x1.2.5 Total_x1.2 
  /Print=Twotail Nosig 
  /Missing=Pairwise. 
 

Correlations 

 X1.2.1 X1.2.2 X1.2.3 X1.2.4 X1.2.5 Total_X1.2 

X1.2.1 Pearson Correlation 1 .805** .353 .271 .312 .753** 
Sig. (2-tailed)  .000 .127 .248 .181 .000 

N 20 20 20 20 20 20 
X1.2.2 Pearson Correlation .805** 1 .292 .310 .513* .800** 

Sig. (2-tailed) .000  .212 .183 .021 .000 

N 20 20 20 20 20 20 
X1.2.3 Pearson Correlation .353 .292 1 .557* .413 .641** 

Sig. (2-tailed) .127 .212  .011 .070 .002 

N 20 20 20 20 20 20 
X1.2.4 Pearson Correlation .271 .310 .557* 1 .809** .766** 

Sig. (2-tailed) .248 .183 .011  .000 .000 

N 20 20 20 20 20 20 
X1.2.5 Pearson Correlation .312 .513* .413 .809** 1 .807** 

Sig. (2-tailed) .181 .021 .070 .000  .000 

N 20 20 20 20 20 20 
Total_X1.
2 

Pearson Correlation .753** .800** .641** .766** .807** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .002 .000 .000  
N 20 20 20 20 20 20 

 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Reliability 
 
  /Variables=x1.2.1 x1.2.2 x1.2.3 x1.2.4 x1.2.5 
  /Scale('All Variables') All 
  /Model=Alpha. 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 20 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 20 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

.808 5 

 
2. Kuesioner Faktor Personal : Budaya 
Get 
file='d:\proposal inda\skripsi inda\uji validitas kuesioner faktor personal : 
budaya.sav'. 
Dataset name dataset1 window=front. 
Correlations 
  /Variables=x1.3.1 x1.3.2 x1.3.3 x1.3.4 x1.3.5 Total_x1.3 
  /Print=Twotail Nosig 
  /Missing=Pairwise. 
 

Correlations 

 X1.3.1 X1.3.2 X1.3.3 X1.3.4 X1.3.5 
Total_X1.

3 

X1.3.1 Pearson 
Correlation 

1 .051 .532* .235 .412 .615** 

Sig. (2-tailed)  .832 .016 .319 .071 .004 

N 20 20 20 20 20 20 
X1.3.2 Pearson 

Correlation 
.051 1 .333 .497* .216 .564** 

Sig. (2-tailed) .832  .151 .026 .359 .010 

N 20 20 20 20 20 20 
X1.3.3 Pearson 

Correlation 
.532* .333 1 .441 .913** .899** 

Sig. (2-tailed) .016 .151  .051 .000 .000 

N 20 20 20 20 20 20 
X1.3.4 Pearson 

Correlation 
.235 .497* .441 1 .376 .709** 

Sig. (2-tailed) .319 .026 .051  .102 .000 

N 20 20 20 20 20 20 

X1.3.5 Pearson 
Correlation 

.412 .216 .913** .376 1 .820** 

Sig. (2-tailed) .071 .359 .000 .102  .000 

N 20 20 20 20 20 20 
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Correlations 

 X1.3.1 X1.3.2 X1.3.3 X1.3.4 X1.3.5 
Total_X1.

3 

Total_X1.
3 

Pearson 
Correlation 

.615** .564** .899** .709** .820** 1 

Sig. (2-tailed) .004 .010 .000 .000 .000  
N 20 20 20 20 20 20 

 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
 
Reliability 
  /Variables=x1.3.1 x1.3.2 x1.3.3 x1.3.4 x1.3.5 
  /Scale('All Variables') All 
  /Model=Alpha. 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 20 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 20 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

 
Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha N of Items 

.775 5 

 
3. Kuesioner Manfaat Tindakan Yang Dirasakan 
 
Get 
  file='d:\proposal inda\skripsi inda\uji validitas kuesioner manfaat tindakan yang 
dirasakan.sav'. 
Dataset name dataset1 window=front. 
Correlations 
  /Variables=X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 Total_X2 
  /Print=twotail nosig 
  /Missing=pairwise. 
 

Correlations 

 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 Total_X2 

X2.1 Pearson 
Correlation 

1 .602** .171 .382 .359 .140 .650** -.011 .654** 

Sig. (2-tailed)  .005 .472 .097 .120 .555 .002 .963 .002 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
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Correlations 

 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 Total_X2 

X2.2 Pearson 
Correlation 

.602** 1 .512* .361 .159 .327 .517* .531* .820** 

Sig. (2-tailed) .005  .021 .118 .504 .160 .020 .016 .000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

X2.3 Pearson 
Correlation 

.171 .512* 1 .234 .331 .811
** 

.277 .664** .763** 

Sig. (2-tailed) .472 .021  .322 .154 .000 .236 .001 .000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

X2.4 Pearson 
Correlation 

.382 .361 .234 1 .488* .010 .170 .081 .522* 

Sig. (2-tailed) .097 .118 .322  .029 .967 .473 .733 .018 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

X2.5 Pearson 
Correlation 

.359 .159 .331 .488* 1 .291 -.047 .093 .483* 

Sig. (2-tailed) .120 .504 .154 .029  .213 .843 .696 .031 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

X2.6 Pearson 
Correlation 

.140 .327 .811** .010 .291 1 .234 .609** .640** 

Sig. (2-tailed) .555 .160 .000 .967 .213  .320 .004 .002 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

X2.7 Pearson 
Correlation 

.650** .517* .277 .170 -.047 .234 1 .138 .594** 

Sig. (2-tailed) .002 .020 .236 .473 .843 .320  .561 .006 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

X2.8 Pearson 
Correlation 

-.011 .531* .664** .081 .093 .609
** 

.138 1 .626** 

Sig. (2-tailed) .963 .016 .001 .733 .696 .004 .561  .003 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Total
_X2 

Pearson 
Correlation 

.654** .820** .763** .522* .483* .640
** 

.594** .626** 1 

Sig. (2-tailed) .002 .000 .000 .018 .031 .002 .006 .003  
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Reliability 
  /Variables=X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 
  /Scale('all variables') all 
  /Model=alpha. 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 20 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 20 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

 
Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha N of Items 

.790 8 

 
4. Kuesioner Hambatan Tindakan Yang Dirasakan 
 
Get 
  file='d:\proposal inda\skripsi inda\uji validitas kuesioner hambatan 
tindakan.sav'. 
Dataset name dataset1 window=front. 
Correlations 
  /variables=X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 X3.7 X3.8 Total_X3 
  /print=twotail nosig 
  /missing=pairwise. 

Correlations 

 X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 X3.7 X3.8 
Total_X

3 

X3.1 Pearson 
Correlation 

1 .327 .528* .488* .289 .705** .367 .294 .769** 

Sig. (2-tailed)  .159 .017 .029 .217 .001 .112 .208 .000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

X3.2 Pearson 
Correlation 

.327 1 .390 .566** .119 .035 .440 -.081 .504* 

Sig. (2-tailed) .159  .089 .009 .617 .882 .052 .734 .023 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

X3.3 Pearson 
Correlation 

.528* .390 1 .631** .321 .285 .594** .414 .756** 

Sig. (2-tailed) .017 .089  .003 .168 .223 .006 .070 .000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

X3.4 Pearson 
Correlation 

.488* .566** .631** 1 .441 .305 .596** .466* .777** 

Sig. (2-tailed) .029 .009 .003  .052 .192 .006 .038 .000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

X3.5 Pearson 
Correlation 

.289 .119 .321 .441 1 .533* .787** .906** .695** 

Sig. (2-tailed) .217 .617 .168 .052  .016 .000 .000 .001 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
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Correlations 

 X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 X3.7 X3.8 
Total_X

3 

X3.6 Pearson 
Correlation 

.705** .035 .285 .305 .533* 1 .376 .503* .698** 

Sig. (2-tailed) .001 .882 .223 .192 .016  .102 .024 .001 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

X3.7 Pearson 
Correlation 

.367 .440 .594** .596** .787** .376 1 .699** .796** 

Sig. (2-tailed) .112 .052 .006 .006 .000 .102  .001 .000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

X3.8 Pearson 
Correlation 

.294 -.081 .414 .466* .906** .503* .699** 1 .667** 

Sig. (2-tailed) .208 .734 .070 .038 .000 .024 .001  .001 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Total
_X3 

Pearson 
Correlation 

.769** .504* .756** .777** .695** .698** .796** .667** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .023 .000 .000 .001 .001 .000 .001  
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
Reliability 
  /variables=X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 X3.7 X3.8 
  /Scale('all variables') all 
  /Model=Alpha. 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 20 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 20 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha N of Items 

.834 8 
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5. Kuesioner Self Efficacy 
 
file='d:\proposal inda\skripsi inda\uji validitas kuesioner self efficacy.sav'. 
Dataset name dataset1 window=front. 
Correlations 
  /variables=X4.1 X4.2 X4.3 X4.4 X4.5 X4.6 X4.7 X4.8 Total_X4 
 

Correlations 

 X4.1 X4.2 X4.3 X4.4 X4.5 X4.6 X4.7 X4.8 
Total_

X4 

X4.1 Pearson 
Correlation 

1 .889** .258 .433 .680** .291 .517* .449* .764** 

Sig. (2-tailed)  .000 .272 .057 .001 .213 .020 .047 .000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

X4.2 Pearson 
Correlation 

.889** 1 .061 .274 .509* .331 .546* .462* .710** 

Sig. (2-tailed) .000  .798 .243 .022 .154 .013 .040 .000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

X4.3 Pearson 
Correlation 

.258 .061 1 .745** .585** .376 .301 .397 .536* 

Sig. (2-tailed) .272 .798  .000 .007 .102 .198 .083 .015 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

X4.4 Pearson 
Correlation 

.433 .274 .745** 1 .698** .504* .448* .592** .724** 

Sig. (2-tailed) .057 .243 .000  .001 .023 .048 .006 .000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

X4.5 Pearson 
Correlation 

.680** .509* .585** .698** 1 .537* .785** .636** .871** 

Sig. (2-tailed) .001 .022 .007 .001  .015 .000 .003 .000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

X4.6 Pearson 
Correlation 

.291 .331 .376 .504* .537* 1 .821** .941** .780** 

Sig. (2-tailed) .213 .154 .102 .023 .015  .000 .000 .000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

X4.7 Pearson 
Correlation 

.517* .546* .301 .448* .785** .821** 1 .849** .871** 

Sig. (2-tailed) .020 .013 .198 .048 .000 .000  .000 .000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

X4.8 Pearson 
Correlation 

.449* .462* .397 .592** .636** .941** .849** 1 .871** 

Sig. (2-tailed) .047 .040 .083 .006 .003 .000 .000  .000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Total_
X4 

Pearson 
Correlation 

.764** .710** .536* .724** .871** .780** .871** .871** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .015 .000 .000 .000 .000 .000  
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Reliability 
  /Variables=X4.1 X4.2 X4.3 X4.4 X4.5 X4.6 X4.7 X4.8 
  /Scale('All Variables') All 
  /Model=Alpha. 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 20 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 20 100.0 

 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

 
Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha N of Items 

.899 8 

 
6. Kuesioner Sikap Yang Berhubungan Dengan Aktivitas 
 
Get 
  file='d:\proposal inda\skripsi inda\uji validitas kuesioner sikap yang 
berhubungan dengan aktivitas.sav'. 
Dataset name dataset1 window=front. 
Correlations 
  /Variables=X5.1 X5.2 X5.3 X5.4 X5.5 X5.6 X5.7 Total_X5 
  /Print=Twotail Nosig 
  /Missing=Pairwise. 

Correlations 

 X5.1 X5.2 X5.3 X5.4 X5.5 X5.6 X5.7 
Total_X

5 

X5.1 Pearson 
Correlation 

1 .530* .523* .305 .234 .127 .249 .609** 

Sig. (2-tailed)  .016 .018 .191 .320 .595 .289 .004 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 

X5.2 Pearson 
Correlation 

.530* 1 .503* .172 .061 .014 .187 .507* 

Sig. (2-tailed) .016  .024 .469 .797 .952 .430 .023 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 

X5.3 Pearson 
Correlation 

.523* .503* 1 .375 .518* .329 .320 .769** 

Sig. (2-tailed) .018 .024  .103 .019 .157 .170 .000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 

X5.4 Pearson 
Correlation 

.305 .172 .375 1 .504* .083 .262 .520* 

Sig. (2-tailed) .191 .469 .103  .023 .728 .264 .019 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 

X5.5 Pearson 
Correlation 

.234 .061 .518* .504* 1 .278 .295 .597** 
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Correlations 

 X5.1 X5.2 X5.3 X5.4 X5.5 X5.6 X5.7 
Total_X

5 

Sig. (2-tailed) .320 .797 .019 .023  .235 .206 .005 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 

X5.6 Pearson 
Correlation 

.127 .014 .329 .083 .278 1 .784** .689** 

Sig. (2-tailed) .595 .952 .157 .728 .235  .000 .001 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 

X5.7 Pearson 
Correlation 

.249 .187 .320 .262 .295 .784** 1 .763** 

Sig. (2-tailed) .289 .430 .170 .264 .206 .000  .000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 

Total_X
5 

Pearson 
Correlation 

.609** .507* .769** .520* .597** .689** .763** 1 

Sig. (2-tailed) .004 .023 .000 .019 .005 .001 .000  
N 20 20 20 20 20 20 20 20 

 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
Reliability 
  /Variables=X5.1 X5.2 X5.3 X5.4 X5.5 X5.6 X5.7 
  /Scale('All Variables') All 
  /Model=Alpha. 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 20 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 20 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

 

Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha N of Items 

.753 7 
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7. Kuesioner Faktor Personal : Dukungan Suami 
 
Get  file='d:\proposal inda\skripsi inda\uji validitas kuesioner dukungan suami.sav'. 
Dataset name dataset1 window=front. 
Correlations 
  /variables=X6.1 X6.2 X6.3 X6.4 X6.5 X6.6 X6.7 X6.8 X6.9 X6.10 X6.11 X6.12 Total_X6 
  /Print=Twotail Nosig 
  /Missing=Pairwise. 

Correlations 

 X6.1 X6.2 X6.3 X6.4 X6.5 X6.6 X6.7 X6.8 X6.9 X6.10 X6.11 X6.12 
Total_X

6 

X6.1 Pearson 
Correlation 

1 .477* .552* .601** .602** .495* .384 .403 .585** .370 .404 .748** .781** 

Sig. (2-tailed)  .034 .012 .005 .005 .027 .094 .078 .007 .108 .077 .000 .000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
X6.2 Pearson 

Correlation 
.477* 1 .206 .080 .513* .590** -.013 .179 .516* .412 .543* .244 .543* 

Sig. (2-tailed) .034  .385 .736 .021 .006 .957 .449 .020 .071 .013 .300 .013 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
X6.3 Pearson 

Correlation 
.552* .206 1 .941** .244 .057 .158 .245 .363 .338 .327 .703** .647** 

Sig. (2-tailed) .012 .385  .000 .299 .811 .507 .298 .116 .145 .159 .001 .002 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
X6.4 Pearson 

Correlation 
.601** .080 .941** 1 .121 -.079 .105 .158 .227 .198 .185 .736** .550* 

Sig. (2-tailed) .005 .736 .000  .612 .739 .659 .505 .336 .404 .434 .000 .012 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
X6.5 Pearson 

Correlation 
.602** .513* .244 .121 1 .743** .629** .705** .873** .765** .666** .352 .822** 

Sig. (2-tailed) .005 .021 .299 .612  .000 .003 .001 .000 .000 .001 .128 .000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
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Correlations 

 X6.1 X6.2 X6.3 X6.4 X6.5 X6.6 X6.7 X6.8 X6.9 X6.10 X6.11 X6.12 
Total_X

6 

X6.6 Pearson 
Correlation 

.495* .590** .057 -.079 .743** 1 .533* .689** .640** .620** .781** .238 .703** 

Sig. (2-tailed) .027 .006 .811 .739 .000  .016 .001 .002 .004 .000 .312 .001 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
X6.7 Pearson 

Correlation 
.384 -.013 .158 .105 .629** .533* 1 .835** .675** .639** .535* .135 .630** 

Sig. (2-tailed) .094 .957 .507 .659 .003 .016  .000 .001 .002 .015 .570 .003 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
X6.8 Pearson 

Correlation 
.403 .179 .245 .158 .705** .689** .835** 1 .784** .827** .784** .189 .772** 

Sig. (2-tailed) .078 .449 .298 .505 .001 .001 .000  .000 .000 .000 .425 .000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
X6.9 Pearson 

Correlation 
.585** .516* .363 .227 .873** .640** .675** .784** 1 .841** .752** .274 .864** 

Sig. (2-tailed) .007 .020 .116 .336 .000 .002 .001 .000  .000 .000 .242 .000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
X6.10 Pearson 

Correlation 
.370 .412 .338 .198 .765** .620** .639** .827** .841** 1 .850** .232 .814** 

Sig. (2-tailed) .108 .071 .145 .404 .000 .004 .002 .000 .000  .000 .326 .000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
X6.11 Pearson 

Correlation 
.404 .543* .327 .185 .666** .781** .535* .784** .752** .850** 1 .201 .805** 

Sig. (2-tailed) .077 .013 .159 .434 .001 .000 .015 .000 .000 .000  .394 .000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
X6.12 Pearson 

Correlation 
.748** .244 .703** .736** .352 .238 .135 .189 .274 .232 .201 1 .620** 

Sig. (2-tailed) .000 .300 .001 .000 .128 .312 .570 .425 .242 .326 .394  .004 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
Total_X
6 

Pearson 
Correlation 

.781** .543* .647** .550* .822** .703** .630** .772** .864** .814** .805** .620** 1 
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Correlations 

 X6.1 X6.2 X6.3 X6.4 X6.5 X6.6 X6.7 X6.8 X6.9 X6.10 X6.11 X6.12 
Total_X

6 

Sig. (2-tailed) .000 .013 .002 .012 .000 .001 .003 .000 .000 .000 .000 .004  
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Reliability 
  /Variables=X6.1 X6.2 X6.3 X6.4 X6.5 X6.6 X6.7 X6.8 X6.9 X6.10 X6.11 X6.12 
  /Scale('All Variables') All 
  /Model=Alpha. 

Case Processing Summary 
 N % 

Cases Valid 20 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 20 100.0 

 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

 
Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha N of Items 

.907 12 
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8. Kuesioner Pengaruh Situasional 
 
Get 
  file='d:\proposal inda\skripsi inda\uji validitas kuesioner pengaruh 
situasional.sav'. 
Dataset name dataset1 window=front. 
Correlations 

/Variables=X7.1 X7.2 X7.3 X7.4 X7.5 X7.6 Total_X7 
/Print=Twotail Nosig 
/Missing=Pairwise. 

Correlations 

 X7.1 X7.2 X7.3 X7.4 X7.5 X7.6 
Total_X

7 

X7.1 Pearson 
Correlation 

1 .381 .483* .335 .223 .345 .663** 

Sig. (2-tailed)  .097 .031 .149 .344 .137 .001 

N 20 20 20 20 20 20 20 

X7.2 Pearson 
Correlation 

.381 1 .848** .722** .180 .169 .722** 

Sig. (2-tailed) .097  .000 .000 .447 .476 .000 

N 20 20 20 20 20 20 20 

X7.3 Pearson 
Correlation 

.483* .848** 1 .783** .138 .345 .812** 

Sig. (2-tailed) .031 .000  .000 .561 .136 .000 

N 20 20 20 20 20 20 20 

X7.4 Pearson 
Correlation 

.335 .722** .783** 1 .413 .306 .797** 

Sig. (2-tailed) .149 .000 .000  .070 .189 .000 

N 20 20 20 20 20 20 20 

X7.5 Pearson 
Correlation 

.223 .180 .138 .413 1 .359 .547* 

Sig. (2-tailed) .344 .447 .561 .070  .120 .013 

N 20 20 20 20 20 20 20 

X7.6 Pearson 
Correlation 

.345 .169 .345 .306 .359 1 .680** 

Sig. (2-tailed) .137 .476 .136 .189 .120  .001 

N 20 20 20 20 20 20 20 

Total_X
7 

Pearson 
Correlation 

.663** .722** .812** .797** .547* .680** 1 

Sig. (2-tailed) .001 .000 .000 .000 .013 .001  
N 20 20 20 20 20 20 20 

 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Reliability 
 
  /Variables=X7.1 X7.2 X7.3 X7.4 X7.5 X7.6 
  /Scale('All Variables') All 
  /Model=Alpha. 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 20 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 20 100.0 

 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

 
Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha N of Items 

.772 6 

 
9. Kuesioner Perilaku Pencegahan Kanker Serviks 
 
Get 
  file='d:\proposal inda\skripsi inda\uji validitas kuesioner perilaku pencegahan 
kanker serviks.sav'. 
Dataset name dataset1 window=front. 
Correlations 

/Variables=Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 Y.6 Y.7 Total_Y 
/Print=Twotail Nosig 
/Missing=Pairwise. 

Correlations 

 Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 Y.6 Y.7 Total_Y 

Y.1 Pearson 
Correlation 

1 .675** .905** .678** .891** .821** .378 .909** 

Sig. (2-tailed)  .001 .000 .001 .000 .000 .100 .000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 

Y.2 Pearson 
Correlation 

.675** 1 .826** .575** .769** .895** .214 .838** 

Sig. (2-tailed) .001  .000 .008 .000 .000 .366 .000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 

Y.3 Pearson 
Correlation 

.905** .826** 1 .794** .939** .927** .378 .977** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 .100 .000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 

Y.4 Pearson 
Correlation 

.678** .575** .794** 1 .675** .772** .240 .792** 
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Correlations 

 Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 Y.6 Y.7 Total_Y 

Sig. (2-tailed) .001 .008 .000  .001 .000 .308 .000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 

Y.5 Pearson 
Correlation 

.891** .769** .939** .675** 1 .851** .377 .935** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .001  .000 .101 .000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 

Y.6 Pearson 
Correlation 

.821** .895** .927** .772** .851** 1 .348 .948** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  .133 .000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 

Y.7 Pearson 
Correlation 

.378 .214 .378 .240 .377 .348 1 .505* 

Sig. (2-tailed) .100 .366 .100 .308 .101 .133  .023 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 

Total_
Y 

Pearson 
Correlation 

.909** .838** .977** .792** .935** .948** .505* 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .023  
N 20 20 20 20 20 20 20 20 

 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

Reliability 
  /Variables=Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 Y.6 Y.7 
  /Scale('All Variables') All 
  /Model=Alpha. 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 20 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 20 100.0 

 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

 
Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha N of Items 

.931 7 
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Data Nilai Median Variabel  

 

Statistics 

 
Status_

Kes 

Buda

ya 

Manf

aat 

Hamb

atan 

Self_Effi

cacy 

Sikap_b

erhubun

gan 

Dukunga

n_suami 

Pengaru

h_situasi

onal 

Perilaku_

pencega

han 

N Valid 196 196 196 196 196 196 196 196 196 

Missi

ng 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 13.90 14.62 23.29 22.77 24.73 20.79 41.04 16.78 20.83 

Median 14.00 14.00 24.00 23.00 24.00 20.00 41.00 17.00 20.00 

Mode 13 14 24 22 24 20 48 18 20 

Std. 

Deviation 

2.022 2.244 3.322 3.254 3.754 2.479 6.212 2.031 2.344 

Minimum 8 7 14 11 12 13 14 12 16 

Maximum 19 20 31 32 32 28 48 24 28 

Sum 2725 2866 4564 4462 4848 4075 8044 3288 4083 

Distribusi Frekuensi 
 

Usia 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 17-25 12 6.1 6.1 6.1 

26-35 70 35.7 35.7 41.8 

36-45 109 55.6 55.6 97.4 

46-55 5 2.6 2.6 100.0 

Total 196 100.0 100.0  

 

Status_Kes_Kat 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Negatif 90 45.9 45.9 45.9 

Positif 106 54.1 54.1 100.0 

Total 196 100.0 100.0  
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Budaya_Kat 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Negatif 47 24.0 24.0 24.0 

Positif 149 76.0 76.0 100.0 

Total 196 100.0 100.0  

 

Manfaat_Kat 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Rendah 95 48.5 48.5 48.5 

Tinggi 101 51.5 51.5 100.0 

Total 196 100.0 100.0  

 

Hambatan_Kat 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Rendah 85 43.4 43.4 43.4 

Tinggi 111 56.6 56.6 100.0 

Total 196 100.0 100.0  

 

Efficacy_Kat 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Rendah 65 33.2 33.2 33.2 

Tinggi 131 66.8 66.8 100.0 

Total 196 100.0 100.0  

 

Sikap_Kat 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Negatif 50 25.5 25.5 25.5 

Positif 146 74.5 74.5 100.0 

Total 196 100.0 100.0  
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Dukungan_Kat 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Negatif 85 43.4 43.4 43.4 

Positif 111 56.6 56.6 100.0 

Total 196 100.0 100.0  

 

Situasional_Kat 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Negatif 84 42.9 42.9 42.9 

Positif 112 57.1 57.1 100.0 

Total 196 100.0 100.0  

 

Perilaku_Kat 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Negatif 53 27.0 27.0 27.0 

Positif 143 73.0 73.0 100.0 

Total 196 100.0 100.0  

Crosstabs 

 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Usia * Perilaku_pencegahan 196 100.0% 0 0.0% 196 100.0% 

Status_Kes * 

Perilaku_pencegahan 

196 100.0% 0 0.0% 196 100.0% 

Budaya * 

Perilaku_pencegahan 

196 100.0% 0 0.0% 196 100.0% 

Manfaat_tindakan * 

Perilaku_pencegahan 

196 100.0% 0 0.0% 196 100.0% 

Hambatan_tindakan * 

Perilaku_pencegahan 

196 100.0% 0 0.0% 196 100.0% 
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Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Self_efficacy * 

Perilaku_pencegahan 

196 100.0% 0 0.0% 196 100.0% 

Sikap_berhubungan * 

Perilaku_pencegahan 

196 100.0% 0 0.0% 196 100.0% 

Dukungan_suami * 

Perilaku_pencegahan 

196 100.0% 0 0.0% 196 100.0% 

Pengaruh_situasional * 

Perilaku_pencegahan 

196 100.0% 0 0.0% 196 100.0% 

Usia * Perilaku_pencegahan 
 

Crosstab 

Count   

 

Perilaku_pencegahan 

Total Negatif Positif 

Usia 17-25 2 10 12 

26-35 21 49 70 

36-45 29 80 109 

46-55 1 4 5 

Total 53 143 196 

 
 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 1.101a 3 .777 

Likelihood Ratio 1.172 3 .760 

Linear-by-Linear Association .000 1 .987 

N of Valid Cases 196   

a. 3 cells (37.5%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 1.35. 
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Status_Kes * Perilaku_pencegahan 

 

Crosstab 

Count   

 

Perilaku_pencegahan 

Total Negatif Positif 

Status_Kes Negatif 28 62 90 

Positif 25 81 106 

Total 53 143 196 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 1.397a 1 .237   

Continuity Correctionb 1.042 1 .307   

Likelihood Ratio 1.394 1 .238   

Fisher's Exact Test    .261 .154 

Linear-by-Linear 

Association 

1.390 1 .238   

N of Valid Cases 196     

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 24.34. 

b. Computed only for a 2x2 table 

Budaya * Perilaku_pencegahan 

 

Crosstab 

Count   

 

Perilaku_pencegahan 

Total Negatif Positif 

Budaya Negatif 22 25 47 

Positif 31 118 149 

Total 53 143 196 
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Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 12.246a 1 .000   

Continuity Correctionb 10.963 1 .001   

Likelihood Ratio 11.445 1 .001   

Fisher's Exact Test    .001 .001 

Linear-by-Linear 

Association 

12.183 1 .000   

N of Valid Cases 196     

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 12.71. 

b. Computed only for a 2x2 table 

Manfaat_tindakan * Perilaku_pencegahan 

 

Crosstab 

Count   

 

Perilaku_pencegahan 

Total Negatif Positif 

Manfaat_tindakan Rendah 34 61 95 

Tinggi 19 82 101 

Total 53 143 196 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 7.152a 1 .007   

Continuity Correctionb 6.318 1 .012   

Likelihood Ratio 7.215 1 .007   

Fisher's Exact Test    .010 .006 
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Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Linear-by-Linear 

Association 

7.116 1 .008   

N of Valid Cases 196     

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 25.69. 

b. Computed only for a 2x2 table 

Hambatan_tindakan * Perilaku_pencegahan 

 
 

Crosstab 

Count   

 

Perilaku_pencegahan 

Total Negatif Positif 

Hambatan_tindakan Tinggi 37 48 85 

Rendah 16 95 111 

Total 53 143 196 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 20.683a 1 .000   

Continuity Correctionb 19.234 1 .000   

Likelihood Ratio 20.833 1 .000   

Fisher's Exact Test    .000 .000 

Linear-by-Linear 

Association 

20.578 1 .000   

N of Valid Cases 196     

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 22.98. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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Self_efficacy * Perilaku_pencegahan 

 

Crosstab 

Count   

 

Perilaku_pencegahan 

Total Negatif Positif 

Self_efficacy Rendah 25 40 65 

Tinggi 28 103 131 

Total 53 143 196 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 6.430a 1 .011   

Continuity Correctionb 5.593 1 .018   

Likelihood Ratio 6.236 1 .013   

Fisher's Exact Test    .016 .010 

Linear-by-Linear 

Association 

6.397 1 .011   

N of Valid Cases 196     

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 17.58. 

b. Computed only for a 2x2 table 

Sikap_berhubungan * Perilaku_pencegahan 

 

Crosstab 

Count   

 

Perilaku_pencegahan 

Total Negatif Positif 

Sikap_berhubungan Negatif 17 33 50 

Positif 36 110 146 

Total 53 143 196 
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Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 1.648a 1 .199   

Continuity Correctionb 1.208 1 .272   

Likelihood Ratio 1.599 1 .206   

Fisher's Exact Test    .203 .136 

Linear-by-Linear 

Association 

1.639 1 .200   

N of Valid Cases 196     

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 13.52. 

b. Computed only for a 2x2 table 

Dukungan_suami * Perilaku_pencegahan 

 

Crosstab 

Count   

 

Perilaku_pencegahan 

Total Negatif Positif 

Dukungan_suami Negatif 34 51 85 

Positif 19 92 111 

Total 53 143 196 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 
Significance 

(2-sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 12.776a 1 .000   
Continuity Correctionb 11.643 1 .001   
Likelihood Ratio 12.767 1 .000   
Fisher's Exact Test 

   
.001 .000 

Linear-by-Linear 
Association 

12.711 1 .000   
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Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 
Significance 

(2-sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (1-

sided) 

N of Valid Cases 196     

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 22.98. 

b. Computed only for a 2x2 table 

Pengaruh_situasional * Perilaku_pencegahan 

 

Crosstab 

Count   

 

Perilaku_pencegahan 

Total Negatif Positif 

Pengaruh_situasional Negatif 28 56 84 

Positif 25 87 112 

Total 53 143 196 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 2.950a 1 .086   

Continuity Correctionb 2.419 1 .120   

Likelihood Ratio 2.930 1 .087   

Fisher's Exact Test    .104 .060 

Linear-by-Linear 

Association 

2.935 1 .087   

N of Valid Cases 196     

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 22.71. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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Hasil Uji Regresi Logistik 

 

Case Processing Summary 

Unweighted Casesa N Percent 

Selected Cases Included in Analysis 196 100.0 

Missing Cases 0 .0 

Total 196 100.0 

Unselected Cases 0 .0 

Total 196 100.0 

a. If weight is in effect, see classification table for the total number of 

cases. 

Dependent Variable 

Encoding 

Original Value Internal Value 

Negatif 0 

Positif 1 

 

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 0 Constant .993 .161 38.095 1 .000 2.698 

 

Variables not in the Equation 

 Score df Sig. 

Step 0 Variables Usia .012 1 .912 

Status_Kes 1.397 1 .237 

Budaya 12.246 1 .000 

Manfaat_tindakan 7.152 1 .007 

Hambatan_tindakan 20.683 1 .000 

Self_efficacy 6.430 1 .011 

Sikap_berhubungan 1.648 1 .199 

Dukungan_suami 12.776 1 .000 

Pengaruh_situasional 2.950 1 .086 

Overall Statistics 36.439 9 .000 
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Block 1: Method = Enter 

 

Omnibus Tests of Model Coefficients 

 Chi-square df Sig. 

Step 1 Step 39.362 9 .000 

Block 39.362 9 .000 

Model 39.362 9 .000 

 

Classification Tablea 
 

Observed 

Predicted 

 
Perilaku_penceg

ahan Percentag

e Correct 
 

Negatif Positif 

Step 

1 

Perilaku_penceg

ahan 

Negat

if 

17 36 32.1 

Positif 14 129 90.2 

Overall Percentage   74.5 

a. The cut value is .500 
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Variables in the Equation 

 
B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

95% C.I.for 

EXP(B) 

Lower Upper 

Step 

1a 

Usia .224 .307 .531 1 .466 1.251 .685 2.282 

Status_Kes .126 .384 .107 1 .743 1.134 .534 2.407 

Budaya .624 .423 2.170 1 .141 1.866 .814 4.278 

Manfaat_tindakan .639 .421 2.306 1 .129 1.895 .830 4.324 

Hambatan_tindak

an 

1.142 .393 8.468 1 .004 3.134 1.452 6.766 

Self_efficacy .456 .449 1.031 1 .310 1.578 .654 3.806 

Sikap_berhubung

an 

-.392 .452 .752 1 .386 .676 .278 1.639 

Dukungan_suami .825 .426 3.744 1 .053 2.282 .989 5.264 

Pengaruh_situasi

onal 

.903 .393 5.291 1 .021 2.467 1.143 5.326 

Constant -6.128 1.737 12.449 1 .000 .002   

a. Variable(s) entered on step 1: Usia, Status_Kes, Budaya, Manfaat_tindakan, Hambatan_tindakan, 

Self_efficacy, Sikap_berhubungan, Dukungan_suami, Pengaruh_situasional. 
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