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Intisari
Kanker serviks merupakan kanker yang paling sering terjadi pada
perempuan di Indonesia. Perilaku untuk melakukan Papsmear sebagai langkah
awal deteksi dini kanker serviks harus ditingkatkan. Menurut Sarwono perilaku
seseorang dapat berubah dengan adanya tambahan informasi mengenai suatu
objek. Peningkatan pengetahuan dapat dilakukan dengan edukasi kesehatan
diantaranya dengan metode ceramah dan CBIA. Penelitian ini bertujuan untuk
melihat ada tidaknya perbedaan pengaruh metode edukasi ceramah dengan CBIA
terhadap peningkatan pengetahuan, sikap, dan tindakan ibu-ibu di Kecamatan
Mlati dan Gamping ditinjau dari faktor ekonomi. Penelitian ini dilihat dari sudut
pandang tingkat ekonomi untuk melihat terjadinya peningkatan pengetahuan,
sikap, dan tindakan paling baik.
Jenis penelitian ini adalah quasi eksperimental, dengan desain pre-post test
intervention with control group. Teknik sampling menggunakan purposive
sampling. Untuk mengukur pengetahuan, sikap, dan tindakan, dilakukan pengisian
kuesioner pretest dan posttest oleh responden. Hasil dianalisis dengan
Independent Sample T-test atau Mann-Whitney U Test.
Dari hasil selisih nilai pretest posttest peningkatan pengetahuan tertinggi
responden ceramah dan CBIA terjadi pada tingkat penghasilan rendah tinggi.
Peningkatan sikap tertinggi terjadi pada responden ceramah dengan tingkat
penghasilan rendah menengah sedangkan pada CBIA terjadi pada responden
dengan tingkat penghasilan rendah rendah. Peningkatan tindakan tertinggi pada
responden CBIA terjadi pada tingkat penghasilan rendah tinggi sedangakan pada
responden ceramah terjadi pada tingkat penghasilan menengah rendah. Secara
keseluruhan dari hasil analisis data secara statistik didapatkan peningkatan
pengetahuan responden CBIA lebih besar secara bermakna dibandingkan
responden ceramah sedangkan pada sikap dan tindakan responden tidak terjadi
perbedaan yang signifikan.
Kata kunci : CBIA, ceramah, kanker serviks, papsmear, faktor ekonomi.
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Abstract
Cervical cancer is the most frequent cancer happens to Indonesian women.
The action to conduct Papsmear as beginning step for early detection of cervical
cancer has to be improved. According to Sarwono, one’s behavior can change by
additional information concerning an object. The improvement of knowledge can
be done by health education, namely lecturing and CBIA. This study aims to
know whether or not there is difference of effect between lecturing method and
CBIA toward the knowledge improvement, attitude, and action of mothers in
Kecamatan Mlati and Gamping which is viewed at economic factor. This study is
seen at an economic point of view to see the improving of knowledge, attitude,
and action for the finest.
The kind of study is quasi experimental, using pre-post test intervention
with control group. It used purposive sampling as the technique of sampling. The
pretest and posttest questionnaire was conducted to measure the knowledge,
attitude, and action of the respondents. The result was analyzed through
Independent Sample T-test or Mann-Whitney U Test.
The result shows that from the difference score of pretest posttest, the
highest knowledge improvement happens on the respondents of CBIA having low
high income, the highest attitude improvement happens on the respondents of
lecturing having low middle income, the highest action improvement happens on
the respondents of CBIA having low high income. Overall, from the result of
statistic data analysis can be concluded that the knowledge improvement of CBIA
respondents increases significantly than lecturing respondents, while the attitude
and action do not show any significant differences.
Key words: CBIA, lecturing, cervical cancer, papsmear, economic factor
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BAB I
PENGANTAR

A. Latar belakang
Kanker adalah pertumbuhan sel yang tidak normal di dalam tubuh.
Pertumbuhan sel-sel tidak normal ini lebih tinggi daripada sel-sel yang lain (Van
de Velde, Bosman, dan Wagener,1996). Bila kanker terjadi pada serviks uterus,
suatu daerah pada organ reproduksi wanita yang merupakan pintu masuk ke arah
rahim yang terletak antara rahim (uterus) dengan liang senggama (vagina) maka
disebut kanker serviks (Riono, 1999).
Kanker serviks merupakan kanker yang paling sering diderita oleh
perempuan di negara-negara berkembang (Castellsagué, 2008). Penyebab utama
kanker serviks (lebih dari 95 %) adalah virus yang dikenal sebagai Human
Papilloma Virus (HPV). HPV adalah sejenis virus yang dapat menginfeksi
manusia. Terdapat lebih dari 100 tipe HPV dimana sebagian besar tidak
berbahaya, tidak menimbulkan gejala dan akan hilang dengan sendirinya. Infeksi
HPV paling sering terjadi pada kalangan dewasa muda.
Kanker serviks merupakan kanker yang paling sering terjadi pada
perempuan di Indonesia. Setiap perempuan tanpa memandang usia dan latar
belakang berisiko terkena kanker serviks. Di wilayah DIY dan Jawa Tengah
periode 1994-2000, kanker serviks menduduki peringkat kedua dari kanker yang
paling banyak diderita oleh perempuan, yaitu sebesar 2281 orang sedangkan
peringkat pertama adalah kanker payudara 3751 orang (Ghozali dan Irianiwati,
2000). Menurut Ella (2009) terdapat fakta bahwa setiap hari ada sekitar 40-45
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kasus baru kanker serviks di Indonesia dan jumlah kematian akibat kanker serviks
sekitar 20-25 orang tiap hari.
Kanker serviks merupakan kanker yang berkembang relatif lambat dan
kadang tidak menampakkan gejala. Upaya deteksi sejak dini dari kanker serviks
salah satunya adalah dengan melakukan tes papsmear. Tes papsmear merupakan
salah satu tes deteksi kanker yang paling terpercaya dan efektif. Berdasarkan data
dari NCI (National Cancer Institute) di Amerika, antara tahun 1955 sampai tahun
1992, papsmear dapat menurunkan insidensi kanker di negara tersebut sebesar
74%. Menurut Kasper dkk (2005), sebanyak 85% kematian akibat kanker serviks
terjadi pada para penderita yang belum pernah melakukan papsmear. Di
Indonesia, menurut Farid Aziz, Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas
Indonesia dan Ketua Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia (Hogi), lebih dari
70% penderita kanker serviks datang memeriksakan diri pada saat stadium lanjut
sehingga banyak menyebabkan kematian karena terlambat ditemukan dan diobati.
Menurut Price dan Wilson (1995) tingkat harapan kesembuhan kanker serviks
pada stadium satu dapat mencapai 85%, pada stadium 2 mencapai 50-60%, pada
stadium 3 sebesar 30%, dan untuk stadium 4 antara 5-10%.
Perilaku untuk melakukan papsmear sebagai langkah awal deteksi dini
kanker serviks harus ditingkatkan. Menurut Sarwono (1997) perilaku seseorang
dapat berubah dengan adanya tambahan informasi mengenai suatu objek.
Pengetahuan dan sikap merupakan penyebab atau motivator bagi seseorang untuk
berperilaku (Azwar, 2007). Beberapa contoh cara edukasi adalah edukasi dengan
penyuluhan, ceramah, CBIA, dan seminar. Edukasi kesehatan penting dilakukan
untuk mendorong perilaku yang berkaitan dengan promosi kesehatan, antar lain
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adalah upaya-upaya pencegahan terjadinya penyakit (Soebroto, Ghozali, dan
Yuliati, 2001).
Melihat pentingnya pemeriksaan kanker serviks sejak dini, penulis ingin
mengetahui ada tidaknya perubahan pengetahuan, sikap, dan tindakan dari ibu-ibu
di Kecamatan Mlati dan Gamping dilihat dari faktor ekonomi setelah diberikan
edukasi tentang kanker serviks dan papsmear. Edukasi kesehatan diperlukan
untuk mendorong perilaku kesehatan, salah satunya berkaitan dengan upaya
pencegahan penyakit (Notoatmodjo, 2007)
Dipilih Kecamatan Mlati dan Gamping sebagai lokasi penelitian karena
kedua kecamatan tersebut termasuk tiga kecamatan di Sleman yang mempunyai
pasangan usia subur terbanyak. Dilihat dari faktor ekonomi karena adanya dua
alasan. Pertama menurut Dharmmesta dan Handoko (2008) semakin tinggi tingkat
penghasilan

(ekonomi)

seseorang

semakin

mudah

mengusahakan

ilmu

pengetahuan dan menurut Effendy (cit., Anonim 2008) semakin tinggi tingkat
sosial ekonomi seseorang semakin mudah pula menerima informasi baru. Alasan
kedua karena menurut Pazdur dkk. (2003) kanker serviks lebih banyak menyerang
wanita dari kelas menengah sampai bawah dan mereka yang kurang memiliki
akses pada perawatan medis rutin. Sementara itu biaya pengobatan kanker serviks
juga sangat mahal, mulai dari pemeriksaan untuk penegakkan diagnosis hingga
masa perawatan (Ella, 2009). Faktor ekonomi tersebut akan dilihat menurut
tingkat penghasilan yang terdiri dari rendah, menengah, dan tinggi (Adi, 2004).
1. Perumusan Masalah
a. Seperti apakah karakteristik responden berdasarkan faktor ekonomi
berpengaruh terhadap peningkatan pengetahuan, sikap dan tindakan ibu-
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ibu di Kecamatan Mlati dan Gamping mengenai kanker serviks dan
papsmear?
b. Apakah edukasi secara CBIA mengenai kanker serviks dan papsmear
lebih baik daripada ceramah mengenai kanker serviks dan papsmear
terhadap peningkatan pengetahuan, sikap, dan tindakan ibu-ibu di
Kecamatan Mlati dan Gamping?
2. Keaslian Penelitian
Sejauh yang penulis ketahui, penelitian berjudul “Perbedaan Edukasi
Secara CBIA dan Ceramah Mengenai Kanker Serviks dan Papsmear terhadap
Peningkatan Pengetahuan, Sikap dan Tindakan Ibu-Ibu di Kecamatan Mlati
dan Gamping Ditinjau dari Faktor Ekonomi” belum pernah dilakukan dan
dipublikasikan oleh para peneliti sebelumnya.
Penelitian sejenis yang sudah pernah dilakukan dan dipublikasikan di
antaranya adalah
a. Pengaruh Penyuluhan tentang Kanker Serviks terhadap Perilaku Ibu dalam
Deteksi Dini Kanker Serviks di Rt 05 Rw 03 Kelurahan Bulak : Penelitian
Pra-Experimental (One Group Pra Test-Post Test Design) (Dewi, 2006),
b. Perbedaan Pengaruh Ceramah Dengan Ceramah dan Testimoni Tentang
Kanker Serviks dan Papsmear Terhadap Perilaku Guru Wanita Sekolah
Dasar di Kota Yogyakarta (Narasty, 2009).
c. Perbedaan Pengaruh Ceramah dan Pemberian Leaflet Tentang Kanker
Serviks dan Papsmear Terhadap Perubahan Perilaku Ibu-Ibu PKK Kota
Yogyakarta dengan Latar Belakang Tingkat Pendapatan Keluarga
(Mayasari, 2010).
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3. Manfaat Penelitian
a. Menambah informasi dalam bidang kefarmasian mengenai penggunaan
metode desain pre-post test intervention with control group.
b. Meningkatkan pengetahuan ibu-ibu di Kecamatan Mlati dan Gamping
mengenai kanker serviks dan papsmear, sehingga dapat meningkatkan
perubahan sikap serta tindakan untuk melakukan papsmear sebagai
langkah deteksi dini kanker serviks.

B. Tujuan Penelitian
1. Tujuan umum
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan pengaruh edukasi
secara CBIA dan ceramah tentang kanker serviks dan papsmear terhadap

perubahan pengetahuan, sikap, dan tindakan ibu-ibu di Kecamatan Mlati dan
Gamping ditinjau dari faktor ekonomi.
2. Tujuan khusus
a. Mengetahui adanya pengaruh karakteristik responden berdasarkan faktor
ekonomi terhadap peningkatan pengetahuan serta perubahan sikap dan
tindakan ibu-ibu di Kecamatan Mlati dan Gamping mengenai kanker
serviks dan papsmear
b. Mengetahui metode yang lebih baik antara metode CBIA dengan ceramah
tentang kanker serviks dan papsmear terhadap peningkatan pengetahuan,
sikap, dan tindakan ibu-ibu di Kecamatan Mlati dan Gamping.
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BAB II
PENELAAHAN PUSTAKA

A. Kanker
Kanker adalah penyakit akibat pertumbuhan sel-sel pada jaringan tubuh
yang tidak normal yang berubah menjadi sel kanker. Dalam perkembangannya,
sel-sel kanker dapat menyebar ke bagian tubuh lainnya sehingga dapat
menyebabkan kematian karena pertumbuhan sel-sel kanker ini lebih cepat
daripada sel-sel normal yang lain (Susilo, Marsaban, Wirahadikusumah,
Martosewojo, dan Pringgohardjoso, 2000).

B. Kanker Serviks
1. Definisi
Kanker serviks atau kanker leher rahim adalah kanker yang terjadi pada
serviks uterus, suatu daerah pada organ reproduksi wanita yang merupakan
pintu masuk ke arah rahim yang terletak antara rahim (uterus) dengan liang
senggama (vagina) (Riono, 1999).

Gambar 1. Serviks dan Bagian Sekitarnya (Anonim, 2007)
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2. Penyebab dan Faktor Risiko
Kanker serviks disebabkan oleh infeksi Human Papilloma Virus (HPV).
Virus ini merupakan penyebab 99,7% kanker serviks (Van de Velde, dkk.,
1996). Faktor risiko terjadinya kanker serviks antara lain sering berganti-ganti
pasangan seksual, faktor genetik, sudah melakukan hubungan seksual pada
masa puber (< 18 tahun), pasangan yang sekarang memiliki riwayat hubungan
seks dini atau punya banyak pasangan sebelumnya, suka merokok, terinfeksi
HIV, memiliki banyak anak, menderita penyakit kelamin, dan penurunan
imunitas akibat pencangkokan organ maupun kemoterapi (NCI, 2007).
3. Gejala dan Tanda
Perubahan awal pada sel leher rahim tidak selalu merupakan tanda-tanda
kanker. Pada fase awal, terdapat kemungkinan bahwa penderita belum
mempunyai keluhan akibat hampir tidak ada gejala yang muncul (Van de
Velde, dkk., 1996). Namun beberapa gejala yang mengarah kepada terjadinya
kanker serviks stadium lanjut yang patut diwaspadai adalah


Perdarahan leher rahim yang abnormal



Siklus menstruasi yang abnormal



Perdarahan leher rahim pada wanita pasca menopause



Perdarahan yang sangat lama, berat, dan sering (pada wanita yang
berusia dia atas 40 tahun)



Nyeri perut bagian bawah atau kram pinggul



Keluar cairan putih yang encer (pada wanita pasca menopause)



Nyeri saat berkemih (buang air kecil)



Nyeri saat melakukan hubungan seksual (Anonim, 2004)
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Gambar 2. Perjalanan Penyakit Kanker Serviks (Anonim, 2010)

4. Pencegahan
Organisasi

Kesehatan

Dunia

(WHO)

mencanangkan

program

pencegahan kanker serviks melalui tiga pendekatan, yaitu :
1. Pencegahan primer, bertujuan untuk mengurangi perilaku dan resiko yang
memungkinkan seseorang terkena kanker serviks, dilakukan melalui
edukasi mengenai upaya mencegah penularan virus HPV dan pemberian
vaksin anti HPV. Namun biaya vaksin cukup mahal untuk ukuran negara
berkembang.
2. Pencegahan sekunder, dilakukan dengan deteksi dini untuk menemukan
lesi prakanker dan mengobatinya.
3. Pencegahan tersier, bertujuan untuk menemukan kanker serviks pada
stadium serendah mungkin atau menatalaksana kanker serviks seoptimal
mungkin (Moegni, 2002).
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C. Papsmear
Papsmear atau disebut juga paptest (Papanicoloau) diperkenalkan pada
tahun 1950, kata ini diambil dari nama penemunya yaitu George Papani Coloau
(NCI, 2007). Papsmear test adalah metode pemeriksaan sel-sel yang diambil dari
leher rahim dan kemudian diperiksa di bawah mikroskop untuk melihat adakah
perubahan-perubahan yang terjadi dari sel tersebut (Riono, 1999).
Tes papsmear tidak memerlukan waktu yang lama, hanya beberapa menit
saja. Dalam keadaan berbaring terlentang, sebuah alat yang dinamakan spekulum
akan dimasukan ke dalam liang senggama. Alat ini berfungsi untuk membuka dan
menahan dinding vagina supaya tetap terbuka, sehingga memungkinkan
pandangan yang bebas dan leher rahim terlihat dengan jelas. Sel-sel leher rahim
kemudian diambil dengan cara mengusap leher rahim dengan sebuah alat yang
dinamakan spatula, suatu alat yang menyerupai tangkai pada es krim, dan usapan
tersebut dioleskan pada gelas obyek, dan kemudian dikirim ke laboratorium
patologi untuk pemeriksaan yang lebih teliti. Perubahan sel-sel leher rahim yang
terdeteksi secara dini akan memungkinkan beberapa tindakan pengobatan diambil
sebelum sel-sel tersebut dapat berkembang menjadi sel kanker (Riono, 1999).
Interpretasi

hasil

apusan

setelah

melakukan

papsmear,

menurut

kebijaksanaan diagnostik lanjutan pada sitologi serviks menyimpang meliputi:
0

: menunjukkan kualitas hasil apusan tidak cukup untuk diagnostik yang
dapat dipercaya, maka dilakukan ulangan jangka pendek

I

: menunjukkan tiada kelainan, maka dilakukan ulangan 3 tahun lagi

10

II

: menunjukkan sel planoselular atipik, metaplasi skuamosa atipik, reaksi
reparasi, epitel silinder sedikit menyimpang, maka dilakukan ulangan
sesudah satu tahun

IIIA : menunjukkan

displasia

ringan,

displasia

sedang,

epitel

silinder

menyimpang sedang, reaksi reparasi atipik, maka dilakukan ulangan
sesudah 3 bulan
IIIB : menunjukkan displasia berat, epitel silinder menyimpang berat, maka
dilakukan pemeriksaan histologik
IV

: terdapat karsinoma in situ dan adenokarsinoma in situ, maka dilakukan
pemeriksaan histologik

V

: terdapat mikro-karsinoma invasif dan karsinoma invasif, maka dilakukan
pemeriksaan histologik (Van de Velde, dkk., 1996).

D. Edukasi Kesehatan
Edukasi secara umum adalah segala upaya yang dilakukan untuk
mempengaruhi orang lain (individu, kelompok, atau masyarakat) agar mereka
melakukan tindakan yang diharapkan oleh pendidik. Edukasi kesehatan
merupakan upaya yang dilakukan agar masyarakat berperilaku sehat dengan cara
persuasi, bujukan, himbauan, ajakan, memberikan informasi, memberikan
kesadaran dan sebagainya melalui kegiatan yang disebut pendidikan atau
penyuluhan kesehatan (Notoatmodjo, 2007).
Beberapa metode edukasi kesehatan yang dapat digunakan adalah
1. untuk satu orang dapat digunakan metode bimbingan dan penyuluhan serta
wawancara
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2. untuk kelompok besar (peserta lebih dari 15) dapat digunakan metode
ceramah dan seminar
3. untuk kelompok kecil (peserta kurang dari 15) dapat digunakan metode
diskusi kelompok, curah pendapat, memainkan peran, dan lain-lain
(Notoatmodjo, 2007).
Metode ceramah akan berhasil bila penceramah dapat mempersiapkan diri
dengan mempelajari materi menurut sistematika yang baik, dan mempersiapkan
alat-alat bantu pengajaran. Metode ceramah merupakan cara yang paling umum
untuk berbagi pengetahuan dan fakta kesehatan. Namun metode ini mempunyai
kelemahan, karena sering dilakukan secara sepihak tanpa memberi kesempatan
kepada peserta untuk aktif berperan serta. Oleh karena itu metode ini akan
menjadi efektif bila dirangkaikan dengan tanya jawab antara pemberi ceramah
dengan peserta ceramah, sehingga terjadi komunikasi dua arah (Soebroto, dkk.,
2001)
Metode edukasi kesehatan lainnya yang dapat dipakai adalah metode Cara
Belajar Ibu Aktif (CBIA). Cara Belajar Ibu Aktif atau CBIA merupakan kegiatan
pemberdayaan masyarakat yang digunakan untuk pengobatan sendiri. Metode ini
merupakan metode pembelajaran untuk para ibu rumah tangga agar lebih aktif
dalam mencari informasi seputar obat yang digunakan oleh keluarga (Suryawati,
1995).
Metode CBIA ini dilaksanakan dalam bentuk kelompok kecil yang
melakukan diskusi intensif berbasis masalah dan diikuti dengan tugas individu.
Anggota masing-masing kelompok kecil harus dibatasi 6-8 dan idealnya setiap
intervensi harus melibatkan tidak lebih dari 6 kelompok kecil. Dalam diskusi ini
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terdapat tutor. Tutor bertindak sebagai fasilitator diskusi dan dapat menunjukkan
cara untuk menemukan atau memecahkan masalah jika dibutuhkan. Tutor tidak
mengganggu jalannya diskusi kecuali dalam situasi saat dinamika diskusi
kelompok yang dilakukan tidak berkembang. Dalam CBIA ini juga bisa terdapat
narasumber yang bertanggung jawab untuk merespons atau menjawab masalah
yang ditemukan selama diskusi yang tidak bisa dijawab dalam kelompok.
(Suryawati, 1995).

E. Pengetahuan
Pengetahuan adalah hasil dari tahu dan ini terjadi setelah orang melakukan
penginderaan terhadap suatu obyek tertentu (Notoatmodjo, 2007). Pengetahuan
atau kognitif merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan
seseorang (overt behavior) (Notoatmodjo, 2007). Menurut Azwar (2007)
pengetahuan menjadi penyebab atau motivator bagi seseorang untuk bersikap dan
berperilaku.
Pengetahuan yang tercakup dalam domain kognitif mempunyai 6
tingkatan, yaitu:
1. Tahu (know)
Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari
sebelumnya. Termasuk ke dalam pengetahuan tingkat ini adalah mengingat
kembali (recall) sesuatu yang spesifik dari seluruh bahan yang dipelajari atau
rangsangan yang telah diterima. Tahu merupaan tingkat pengetahuan yang
paling rendah. Kata kerja untuk mengukur bahwa orang tahu tentang apa yang
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dipelajari antara lain mampu menyebutkan, menguraikan, mendefinisikan,
menyatakan, dan sebagainya.
2. Memahami (comprehension)
Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara
benar tentang objek yang diketahui, dan dapat menginterprestasikan materi
tersebut secara benar. Orang yang telah paham terhadap objek atau materi
harus dapat menjelaskan, menyebutkan contoh, menyimpulkan, meramalkan,
dan sebagainya terhadap objek yang dipelajari.
3. Aplikasi (application)
Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah
dipelajari pada situasi atau kondisi sebenarnya. Aplikasi disini dapat diartikan
sebagai aplikasi atau penggunaan hukum, rumus, metode, prinsip

dan

sebagainya dalam konteks atau situasi yang lain.
4. Analisis (analysis)
Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu objek
ke dalam komponen-komponen tetapi masih di dalam satu struktur organisasi
dan masih ada kaitannya satu sama lain. Kemampuan analisis ini dapat dilihat
dari pengguna kata kerja, seperti dapat menggambarkan, membedakan,
memisahkan, mengelompokkan, dan sebagainya.
5. Sintesis (synthesis)
Sintesis menunjuk kepada suatu kemampuan untuk meletakkan atau
menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru.
Dengan kata lain sintesis adalah suatu kemampuan untuk menyusun formulasi
baru dari formulasi-formulasi yang ada.
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6. Evaluasi (evaluation)
Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau
penilaian terhadap suatu materi atau objek. Penilaian itu didasarkan pada suatu
kriteria yang ditentukan sendiri, atau menggunakan kriteria-kriteria yang telah
ada (Notoatmodjo, 2007).

F. Sikap
Sikap didefinisikan sebagai suatu reaksi perasaan, yaitu perasaan
mendukung atau memihak, maupun perasaan tidak mendukung atau tidak
memihak pada suatu objek tertentu (Azwar, 2007). Sikap merupakan reaksi atau
respon yang masih tertutup dari seseorang terhadap suatu stimulus atau objek
(Notoatmodjo, 2007). Sikap merupakan kesiapan untuk bereaksi terhadap objek di
lingkungan tertentu sebagai suatu penghayatan terhadap objek (Azwar, 2007).
Sikap terdiri dari empat tingkatan, yaitu
1. Menerima (receiving)
Menerima diartikan bahwa orang (subjek) mau dan memperhatikan stimulus
yang diberikan (objek).
2. Merespon (responding)
Memberikan

jawaban

ketika

ditanya

kemudian

mengerjakan,

dan

menyelesaikan tugas yang diberikan adalah suatu indikasi dari sikap. Karena
dengan adanya usaha untuk menjawab pertanyaan atau mengerjakan tugas
yang diberikan (terlepas dari pekerjaan itu benar atau salah) berarti bahwa
seseorang (subjek) menerima ide tersebut.
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3. Menghargai (valuing)
Mengajak orang lain untuk mengerjakan atau mendiskusikan suatu masalah
merupakan suatu indikasi sikap tingkat tiga.
4. Bertanggung jawab (responsible)
Bertanggung jawab atas segala sesuatu yang telah dipilihnya dengan segala
resiko merupakan tingkat sikap yang paling tinggi (Notoatmodjo, 2007).

G. Tindakan
Suatu sikap belum tentu otomatis terwujud dalam suatu tindakan. Untuk
mewujudkan sikap menjadi suatu perbuatan nyata diperlukan faktor pendukung
atau suatu kondisi yang memungkinkan, antara lain fasilitas dan faktor pendukung
(Notoatmodjo, 2007).
Menurut Notoatmodjo (2007), tindakan mempunyai beberapa tingkatan
sebagai berikut:
1. Persepsi (perception), mengenal dan memilih berbagai objek yang
sehubungan dengan tindakan yang diambil.
2. Respon terpimpin (guided response), dapat melakukan sesuai dengan
urutan yang benar dan sesuai dengan contoh adalah indikator tindakan
yang kedua.
3. Mekanisme (mechanism), apabila seseorang telah dapat melakukan
sesuatu dengan benar secara otomatis, atau sesuatu yang sudah merupakan
kebiasaan, maka sudah mencapai tindakan tingkat tiga.
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4. Adopsi (adoption), merupakan suatu tindakan yang sudah berkembang
dengan baik. Artinya tindakan tersebut sudah dimodifikasi tanpa
mengurangi kebenaran tindakan tersebut.

H. Tingkat Ekonomi
Tingkat ekonomi dilihat dari besarnya penghasilan seseorang. Tingkat
penghasilan dapat dibagi menjadi
1. Rendah, yang dibagi menjadi


rendah : kurang dari Rp 1.000.000



menengah : Rp 1.000.000 - 1.999.000



tinggi : Rp 2.000.000 - 2.999.000

2. Menengah yang dibagi menjadi


rendah : Rp 3.000.000 - 3.999.000



menengah : Rp 4.000.000 - 4.999.000



tinggi : Rp 5.000.000 - 5.999.000

3. Tinggi yang dibagi menjadi


rendah : Rp 6.000.000 - 6.999.000



menengah : Rp 7.000.000 - 7.999.000



tinggi : lebih dari Rp 8.000.000

(Adi, 2004)

I. Landasan Teori
Kanker serviks merupakan kanker yang paling sering diderita oleh
perempuan di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Di Indonesia,
kanker serviks masih menjadi salah satu masalah kanker yang utama. Kanker
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serviks merupakan penyakit mematikan yang menempati urutan tertinggi kedua
sebagai kanker yang paling sering diderita oleh kaum perempuan di Yogyakarta
dan Jawa Tengah setelah kanker payudara.
Upaya deteksi sejak dini dari kanker serviks perlu dilakukan untuk proses
pengobatan kanker serviks karena jika tidak ditangani kanker serviks dapat
menjadi parah dan tidak bisa diatasi lagi, yang pada akhirnya mengakibatkan
kematian. Salah satunya cara deteksi dini kanker serviks adalah dengan
melakukan tes papsmear.
Untuk dapat megobati kanker serviks sejak dini, masyarakat perlu
mempunyai pengetahuan yang cukup memadai tentang kanker serviks dan
papsmear itu sendiri supaya masyarakat mempunyai sikap dan tindakan yang
benar mengenai kanker serviks. Untuk meningkatkan sikap masyarakat tentang
kanker serviks dan papsmear dapat dilakukan dengan beberapa cara misalnya
dengan melakukan edukasi

kesehatan. Dalam penelitian ini edukasi yang

dilakukan menggunakan metode CBIA dan ceramah. Penelitian ini dilihat dari
sudut pandang tingkat ekonomi untuk melihat tingkat ekonomi yang peningkatan
pengetahuan, sikap, dan tindakannya paling baik.
Melalui kedua metode edukasi tersebut diharapkan dapat diketahui metode
yang lebih baik dalam meningkatkan kewaspadaan responden yang tampak dalam
peningkatan pengetahuan, sikap, dan tindakan sehingga dapat mengurangi angka
kematian dan prevalensi kanker serviks dapat terdeteksi secara dini sehingga
langkah penanganan dan pengobatan dapat segera dilakukan.

18

J. Kerangka Konsep
Kerangka konsep dalam penelitian ini adalah bahwa dengan adanya
edukasi kesehatan menggunakan metode CBIA dan ceramah tentang kanker
serviks dan papsmear, diharapkan dapat memberikan pengaruh berupa
peningkatan pengetahuan, sikap, dan tindakan dari responden.
Pengetahuan,
sikap, dan
tindakan

Ceramah

Peningkatan pengetahuan, sikap dan
tindakan dengan peningkatan paling
baik pada tingkat ekonomi tertinggi

Pengetahuan,
sikap, dan
tindakan

CBIA

Peningkatan pengetahuan, sikap dan
tindakan dengan peningkatan paling
baik pada tingkat ekonomi tertinggi

K. Hipotesis
Ada perbedaan yang signifikan terhadap peningkatan pengetahuan, sikap,
dan tindakan dari responden tentang kanker serviks dan papsmear antara
kelompok yang diberi edukasi dengan CBIA dan kelompok yang diberi edukasi
dengan ceramah ditinjau dari faktor ekonomi.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Rancangan Penelitian
Penelitian ini termasuk penelitiaan eksperimental semu dengan rancangan
penelitian pre-post intervention with control grup. Penelitian eksperimental semu
adalah penelitian yang mencari hubungan sebab akibat dalam kehidupan nyata
sehingga tidak memungkinkan untuk mengkontrol semua hal yang berpengaruh
dan menghadapi kesulitan teknis dan etik untuk dapat melakukan randomisasi
subyek Rancangan penelitian pre-post intervention with control grup artinya
penelitian dilakukan dengan melakukan pengukuran awal sebelum perlakuan
diberikan dibandingkan dengan pengukuran akhir setelah perlakuan diberikan dan
terdapat kelompok kontrol (tanpa perlakuan) (Praktiknya, 2003).
Penelitiaan eksperimental semu ini digunakan dalam penelitian untuk
melihat pengaruh edukasi terhadap perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku
dari ibu-ibu di Kecamatan Mlati dan Gamping. Rancangan penelitian deskriptif
evaluatif digunakan untuk menggambarkan pengaruh karakteristik responden
tingkat ekonomi responden terhadap perubahan pengetahuan, sikap, dan tindakan
responden

B. Variabel Penelitian
1. Variabel independent dalam penelitian ini adalah perlakuan (intervensi)
berupa edukasi secara CBIA dan ceramah (tentang kanker serviks dan
Papsmear) serta tingkat ekonomi.
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2. Variabel dependent dalam penelitian ini adalah pengetahuan, sikap, dan
tindakan dari ibu-ibu di Kecamatan Mlati dan Gamping tentang kanker serviks
dan Papsmear.

C. Definisi Operasional
1. Kanker serviks adalah pertumbuhan sel yang tidak normal yang terjadi di
leher rahim.
2. Papsmear adalah suatu metode untuk mendeteksi dini terjadinya kanker
serviks, dengan cara memeriksa sel-sel yang diambil dari leher rahim dan
kemudian diperiksa di bawah mikroskop untuk melihat adakah perubahanperubahan yang terjadi dari sel tersebut.
3. Responden dalam penelitian ini adalah ibu-ibu di Kecamatan Mlati dan
Gamping, yang mengisi dan mengembalikan kuisioner saat edukasi, serta
memenuhi kriteria inklusi.
4. CBIA ( Cara Belajar Ibu Aktif ) adalah kegiatan diskusi yang diikuti beberapa
kelompok kecil yang setiap kelompoknya terdiri dari 6-8 ibu. Dalam kegiatan
yang dilakukan di Kecamatan Mlati ini terdapat tutor yang bertugas membantu
jalannya diskusi dan narasumber yang bertanggung jawab untuk merespons
masalah yang ditemukan selama diskusi yang tidak dapat dijawab dalam
kelompok.
5. Ceramah adalah edukasi berupa pemaparan materi mengenai kanker serviks
dan papsmear dari narasumber yang berkompeten (dokter anatomi patologi)
kepada responden secara dua arah. Kegiatan ceramah ini dilakukan di
Kecamatan Gamping.
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6. Pengetahuan merupakan tingkat pemahaman responden mengenai kanker
serviks dan papsmear yang dapat diukur dengan kuesioner.
7. Sikap merupakan pandangan hidup dari responden untuk melakukan papsmear
atau tidak sebagai tindakan pencegahan kanker serviks yang didasari
pegetahuan yang dapat diukur dengan kuesioner.
8. Tindakan merupakan perwujudan dari sikap yang disertai faktor pendukung
lainnya. Salah satu contoh tindakan adalah melakukan papsmear yang dapat
diukur dengan kuesioner.
9. Tingkat penghasilan dapat dibagi menjadi tiga, yakni
Rendah, yang dibagi menjadi


rendah : kurang dari Rp 1.000.000



menengah : Rp 1.000.000 - 1.999.000



tinggi : Rp 2.000.000 - 2.999.000

Menengah yang dibagi menjadi


rendah : Rp 3.000.000 - 3.999.000



menengah : Rp 4.000.000 - 4.999.000



tinggi : Rp 5.000.000 - 5.999.000

Tinggi yang dibagi menjadi


rendah : Rp 6.000.000 - 6.999.000



menengah : Rp 7.000.000 - 7.999.000



tinggi : lebih dari Rp 8.000.000
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D. Subjek Penelitian
Subjek dalam penelitian ini adalah ibu-ibu di Kecamatan Mlati dan
Gamping yang mengikuti edukasi, bersedia mengisi dan mengembalikan
kuisioner saat edukasi, serta sudah menikah dan merupakan pasangan usia subur.
E. Tempat Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Mlati dan Gamping. Intervensi
berupa edukasi diadakan di balai kecamatan setempat dan pengisian posttest
setelah satu bulan dilakukan di masing-masing rumah responden.

F. Instrumen Penelitian
Instrumen dalam penelitian ini adalah kuesioner. Kuesioner merupakan
instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan memberi
pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan kepada responden untuk dijawab.
Kuesioner dibuat berdasarkan acuan dari NCI. Materi edukasi tentang kanker
serviks dan papsmear diperoleh dari Yayasan Kanker Indonesia yang telah
terstandar.

G. Tata Cara Penelitian
1. Penentuan Subjek penelitian
Subjek penelitian ditentukan dengan metode purposive sampling.
Dengan metode ini subjek penelitian dipilih berdasarkan pertimbangan
tertentu dengan tujuan untuk memperoleh satuan sampling yang memiliki
karakteristik yang dikehendaki, sesuai kriteria inklusi.
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Jumlah keseluruhan responden dalam penelitian ini adalah 88 responden,
yang terdiri dari 32 subjek intervensi ceramah di Kecamatan Gamping, 32
subjek intervensi CBIA di Kecamatan Mlati dan 24 subjek kontrol di
kecamatan Depok. Menurut Gay (cit., Sevilla, 1993) jumlah subjek penelitian
suatu penelitian eksperimental minimal 15 orang untuk setiap populasi.
2. Perijinan
Tahap ini dilakukan untuk mendapat ijin melakukan penelitian pada ibuibu di Kecamatan Mlati dan Gamping Perijinan dimulai dengan memasukkan
permohonan ijin dan proposal penelitian ke bagian perijinan BAPPEDA
Kabupaten Sleman. Setelah itu dilanjutkan dengan mengajukan permohonan
ke kantor pemerintahan Kecamatan setempat.
3. Penelusuran data populasi
Penelusuran data populasi dilakukan di kantor pemerintahan dari kedua
kecamatan. Data yang ditelusuri adalah jumlah ibu-ibu yang tinggal di ketiga
kecamatan.
4. Pembuatan kuesioner
Pembuatan kuesioner terdiari dari 3 tahap yaitu:
a. Perumusan kuesioner
Kuesioner yang dibuat terdiri dari empat bagian. Bagian pertama
kuesioner berisi karakteristik demografi responden yang meliputi nama,
usia, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, lama menikah, riwayat
informasi kanker serviks dan riwayat papsmear. Bagian kedua kuesioner
menilai pengatahuan responden. Bagian ketiga kuesioner mengukur sikap
responden tentang kanker serviks dan papsmear. Bagian keempat
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mengukur tindakan responden. Pernyataan pada bagian kedua, ketiga dan
keempat disusun dan dikelompokkan berdasarkan variable-variabel
penelitian yang ingin diketahui yang mengacu pada panduan NCI 2007.
Tabel I. Profil Pertanyaan Dalam Kuesioner Mengacu ke NCI (2007)
No. Pertanyaan
1.
Pengukuran Aspek pengetahuan
a. Definisi penyakit kanker serviks
b. Etiologi penyakit kanker serviks
c. Tanda dan gejala penyakit kanker serviks
d. Faktor resiko kanker serviks
e. Upaya pencegahan kanker serviks
f. Pengertian papsmear
g. Arti penting melakukan papsmear
h. Proses papsmear
i. Rekomendasi jadwal papsmear yang teratur
j. Kapan sebaiknya waktu ideal untuk papsmear
k. Bagaimana hasil papsmear dilaporkan
l. Intepretasi hasil papsmear
m. Apa yang harus dilakukan jika hasil tidak normal
2.
Pengukuran Aspek Sikap
a. Pendapat tentang ancaman kanker serviks pada penurunan kualitas
hidup
b. Upaya pencegahan kanker serviks
c. Pendapat tentang deteksi dini kanker serviks dengan papsmear
d. Pendapat tentang hal yang menghambat (kerugian) deteksi dini dengan
papsmear
e. Pendapat tentang hal yang mendukung (keuntungan) deteksi dini
dengan papsmear
f. Pendapat tentang tempat melakukan papsmear
g. Pendapat tentang biaya papsmear
3.
Pengukuran Aspek Tindakan
a. Melakukan atau tidak melakukan papsmear
b. Meneruskan pengetahuan tentang kanker serviks dan papsmear
c. Menganjurkan orang lain untuk melakukan papsmear

Pernyataan dalam kuesioner disusun dengan modifikasi skala Likert dari 5
pilihan diubah menjadi 4 pilihan yaitu sangat setuju (SS), setuju (S), tidak setuju
(TS), dan sangat tidak setuju (STS). Modifikasi dilakukan dengan menghilangkan
pilihan ragu-ragu (R). Hal ini, menurut Hadi (2000) dilakukan karena kategori
jawaban di tengah memiliki arti ganda yang tidak diharapkan dalam suatu
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instrumen, bisa diartikan belum dapat memutuskan atau memberi jawaban, bisa
juga diartikan netral. Jawaban di tengah juga menimbulkan kecenderungan
menjawab ke tengah, terutama bagi mereka yang ragu atas arah kecenderungan
jawabannya, setuju atau tidak setuju. Untuk menghindari kesan jawaban selalu
benar atau selalu salah maka pernyataan negatif (unfavorable) dan pernyataan
positif (favorable) harus seimbang. Kuesioner dibuat dengan bahasa yang
sederhana agar mudah dipahami dan tidak terjadi perbedaan penafsiran yang dapat
mempengaruhi hasil penelitian.
Tabel II. Jenis Pernyataan dan Pengelompokan Pernyataan
Berdasarkan Variabel dalam Kuesioner yang Disusun Bersifat
Favorable dan Unfavorable
Jenis pertanyaan
Variabel

No pertanyaan

Favorable

Unfavorable

Pengetahuan

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 3, 7, 9
11, 12
10, 11, 12

Sikap

13, 14, 15, 16

13, 16

14, 15

Tindakan

17, 18, 19

18, 19

17

b. Uji validitas
Validitas memiliki arti sejauh mana data yang ditampung pada suatu
kuesioner akan mengukur apa yang sesungguhnya ingin diukur. Uji
validitas dari setiap butir pernyataan dalam kuesioner pada penelitian ini
diukur menggunakan uji statistik dengan analisis Pearson Product
Momen. Analisis ini menunjukkan validitas hubungan antar setiap butir
pernyataan. Setiap butir pernyataan dinyatakan valid jika koefisien
korelasi (r) bernilai positif dan r hitung > r tabel. Nilai r tabel pada tingkat
kepercayaan 95% adalah 0,316. Uji validitas dilakukan kepada ibu – ibu di
Daerah Istimewa Yogyakarta yang tidak menjadi sampel penelitian. Dari
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uji validitas diperoleh hasil bahwa dari 26 butir pernyataan kuesioner,
terdapat 11 butir pernyataan yang masih belum valid, yaitu nomor 2, 4, 5,
6, 7, 10, 13, 18, 19, 22, dan 24, sehingga jumlah pertanyaan yang valid ada
15 butir. Selanjutnya karena pertanyaan yang telah valid kurang lengkap
ditambah lagi dengan 4 pernyataan, yaitu nomor 5, 10, 18, dan 24. Untuk
emapt pernyataan tersebut, dilakukan professional adjustment oleh Dra.
IM. Sunarsih, S.U., Apt. dari Yayasan Kanker Indonesia.
c. Uji reliabilitas
Realibilitas menunjuk pada adanya konsistensi dan stabilitas nilai
hasil skala pengukuran tertentu. Koefisien reliabilitas dalam penelitian ini
diukur menggunakan uji statistik dengan analisis reliabilitas yang
menggunakan koefisien Alpha Cronbach. Kriteria menyebutkan jika nilai
korelasi sama dengan atau lebih besar dari 0,8 maka butir-butir peryataan
reliabel (Sarwono, 2006). Dari analisis statistik yang dilakukan diperoleh
nilai alpha cronbach sebesar 0,823 sehingga dapat dikatakan kuesioner
yang digunakan memiliki nilai reliabilitas yang sangat baik.
5. Pelaksanaan intervensi
a. Penyebaran undangan pada ibu-ibu kader di Kecamatan Mlati dan
Gamping yang akan digunakan sebagai subjek penelitian.
b. Pelaksanaan edukasi.
Sebelum pelaksanaan edukasi terlebih dahulu dilakukan pretest.
Edukasi dilaksanakan di Kecamatan Mlati dengan menggunakan metode
CBIA sedangkan di Kecamatan Gamping dengan metode ceramah. Setelah
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pelaksanaan edukasi dibagikan kuisioner kembali kepada responden untuk
mengukur perubahan responden segera setelah edukasi.
Untuk kelompok kontrol dipilih kecamatan Depok. Pada kelompok
kontrol tidak diberi intervensi. Responden hanya di minta mengisi prestest
dan posttest setelah 1 bulan.
6. Posttest setelah 1 bulan intervensi
Posttest setelah 1 bulan intervensi bertujuan untuk melihat ada tidaknya
peningkatan perilaku dan untuk melihat kosistensi dari pengetahuan, sikap,
dan tindakan responden setelah 1 bulan intervensi.
7. Pengolahan data
1. Manajemen data
Untuk menjamin keakuratan data, dilakukan beberapa kegiatan proses
manajemen data yaitu:
a. Editing
Melakukan pemeriksaan kuesioner hasil penelitian untuk melihat
sudah lengkap atau belum isi jawabannya. Juga dilakukan pemilihan
kuisoiner yang memenuhi kriteria inklusi sampel untuk digunakan
dalam pengolahan data selanjutnya.
b. Processing
Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara
menjumlahkan angka dari setiap item pertanyaan yang dijawab oleh
responden.
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c. Cleaning
Data yang sudah dimasukkan ke program komputer untuk diperiksa
kembali kebenarannya.
2. Analisis data
a. Uji Chi-Square
Analisis data karakteristik responden dilakukan dengan uji Chi- square
untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan karakteristik yang
signifikan antara kelompok kontrol dan intervensi. Jika syarat dalam
uji Chi- square tidak terpenuhi digunakan uji alternatifnya yaitu uji
Kolmogorov-Smirnov.
b. Uji normalitas data
Dilakukan dengan program statistik menggunakan uji Shapiro Wilk.
Uji ini dilakukan dengan memasukkan data selisih jumlah nilai
kuesioner antara pretest-postest. Dari hasil output uji Shapiro Wilk
akan didapatkan nilai signifikansi. Apabila nilai signifikansi lebih dari
0,05 maka distribusi data normal dan dapat dianalisis dengan
independent sampels T-test dan bila nilai signifikansi kurang dari 0,05
maka distribusi data tidak normal dan dapat dianalisis dengan MannWhitney U test.
c. Analisis Mann-Whitney U test
Adalah prosedur untuk suatu variabel independent yang mempunyai 2
level diskrit dan suatu variabel dependent continous.
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d. Independent Sampels T-test
Uji statistik independent sampels t-test membandingkan 2 level diskrit
dari suatu variable independent diskrit untuk mengetahui apakah 2
kelompok sampel sama atau berbeda secara signifikan variabel
dependent continousnya. Parameter normalitas dan homogenitas
variansi dipertimbangkan.

H. Kesulitan Penelitian
1. Susahnya pengurusan ijin di salah satu kecamatan yang akan dijadikan lokasi
penelitian sehingga peneliti kemudian memindahkan lokasi penelitian ke
lokasi lain.
2. Membutuhkan waktu yang lama karena kesulitan dalam mencari alamat
rumah ibu-ibu yang menjadi responden saat pelaksanaan posttest setelah 1
bulan.
3. Sulitnya memperoleh tingkat penghasilan responden yang berimbang antara
kelompok kontrol dan perlakuan.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Responden
Karakteristik responden yang diuraikan dalam penelitian ini adalah
karakteristik tingkat penghasilan keluaraga pada kelompok ceramah, CBIA, dan
kontrol.
1. Kelompok ceramah

6%

6%
rendah-rendah

23%

rendah-menengah
rendah-tinggi
65%

menengah-menengah

Gambar 3. Karakteristik Tingkat Penghasilan Keluarga Kelompok Ceramah

Pada kelompok intervensi ceramah terdapat 32 responden dengan
responden paling banyak adalah responden dengan tingkat penghasilan
rendah-rendah dengan presentase 65% (21 responden), diikuti responden
dengan tingkat penghasilan rendah-menengah sebesar 23% (7 responden), dan
responden dengan tingkat penghasilan rendah-tinggi serta menengah-rendah
masing-masing sebesar 6% (2 responden).
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2. Kelompok CBIA

9%
rendah-rendah
rendah-menengah
32%

59%

rendah-tinggi

Gambar 4. Karakteristik Tingkat Penghasilan Keluarga Kelompok CBIA

Responden yang mengikuti edukasi kanker serviks dan papsmear
secara CBIA berjumlah 32 responden. Responden yang paling banyak adalah
responden dengan tingkat penghasilan rendah-rendah yaitu 59% (19
responden) kemudian diikuti oleh responden dengan tingkat penghasilan
rendah-menengah sebesar 32% (10 responden) dan jumlah terkecil adalah
responden dangan tingkat penghasilan rendah-tinggi sebesar 9% (3
responden).
3. Kelompok kontrol

17%

21%

rendah-rendah
rendah-menengah
rendah-tinggi
menengah-menengah

21%

33%
8%

menengah-tinggi

Gambar 5. Karakteristik Tingkat Penghasilan Keluarga Kelompok Kontrol
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Pada kelompok kontrol terdapat 24 responden dengan 5 tingkat
penghasilan keluarga. Pada kelompok kontrol ini responden paling banyak
adalah responden dengan tingkat penghasilan rendah-menengah dengan
presentase 33% (8 responden) kemudian diikuti dengan tingkat penghasilan
menengah-menengah dan menengah-tinggi dengan presentase yang sama 21%
(5 responden). Selanjutnya 17% responden (4 responden) memiliki tingkat
penghasilan rendah-rendah dan terakhir 8% responden (2 responden) memiliki
tingkat penghasilan rendah-tinggi.
Tabel III. Tingkat Penghasilan Keseluruhan Responden
Tingkat Penghasilan
Rendah-rendah
Rendah-menengah
Rendah-tinggi
Menengah-rendah
Menengah-menengah
Menengah-tinggi
Nilai p

Kontrol
4
8
2
5
5

Responden
Ceramah
21
7
2
2
0,001

CBIA
19
10
3
-

Uji statistik dengan Kolmogorov-Smirnov terhadap tingkat pendapatan
responden pada kelompok kontrol dan intervensi memberikan nilai p = 0,001.
Nilai p < 0,05 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara
responden kelompok kontrol dan intervensi. Terdapatnya perbedaan karakteristik
tingkat pendapatan yang signifikan antara responden kelompok kontrol dan
intervensi menunjukkan bahwa perubahan variabel perilaku (pengetahuan, sikap,
dan tindakan) dipengaruhi oleh perbedaan karakteristik tingkat penghasilan
responden.
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B. Pengaruh Tingkat Penghasilan Terhadap Pengetahuan, Sikap, dan
Tindakan Responden
Tabel IV. Selisih Nilai Pretest Posttest (1bulan)
Tingkat
Kontrol
Penghasilan
P*
S**
Rendah-rendah
0,24
0,13
Rendah-menengah
0,23
0,11
Rendah-tinggi
0,23
-0,19
Menengah-rendah
Menengah0,13
-0,1
menengah
Menengah-tinggi
0,04
0
Keterangan
: * pengetahuan

T***
0,17
0
0,5
-0,13

P*
0,11
0,24
0,29
-0,08
-

Ceramah
S**
-0,1
0,23
-0,02
-0,56
-

T***
0,24
0,15
0,17
0,33
-

P*
0,28
0,29
0,47
-

CBIA
S**
0,21
-0,05
0,04
-

T***
0,39
0,33
0,44
-

0,17

-

-

-

-

-

-

** sikap
*** tindakan

Dari tabel IV, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan pengetahuan
responden pada kelompok kontrol. Pada kelompok kontrol ini peningkatan
pengetahuan paling besar terjadi pada responden dengan tingkat penghasilan
rendah-rendah, yakni sebesar 0,24 sedangkan peningkatan pengetahuan paling
rendah terjadi pada tingkat penghasilan menengah-tinggi, yakni sebesar 0,04.
Pada kelompok intervensi dengan ceramah, peningkatan pengetahuan
terjadi pada semua tingkatan penghasilan kecuali tingkat penghasilan menengahrendah. Peningkatan pengetahuan paling tinggi terjadi pada responden dengan
tingkat penghasilan rendah-tinggi sebesar 0,29. Pada responden dengan tingkat
penghasilan menengah-rendah justru terjadi penurunan pengetahuan, yakni
sebesar 0,08.
Pada kelompok intervensi dengan CBIA, peningkatan pengetahuan terjadi
di semua tingkatan penghasilan. Peningkatan paling tinggi terjadi pada responden
dengan tingkat penghasilan tertinggi (rendah-tinggi) sebesar 0,47. Responden
dengan tingkat penghasilan rendah-rendah mengalami peningkatan sebesar 0,28
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yang merupakan peningkatan terkecil sedangkan responden dengan tingkat
penghasilan rendah-menengah mengalami peningkatan sebesar 0,29.
Menurut Dharmmesta dan Handoko (2008) semakin tinggi tingkat
penghasilan

(ekonomi)

seseorang

semakin

mudah

mengusahakan

ilmu

pengetahuan dan menurut Effendy (cit., Anonim 2008) semakin tinggi tingkat
sosial ekonomi seseorang semakin mudah pula menerima informasi baru.
Mengacu

pada dua

pernyataan tersebut

maka seharusnya peningkatan

pengetahuan paling kecil terjadi pada tingkat penghasilan terendah dan
peningkatan pengetahuan paling besar terjadi pada tingkat penghasilan tertinggi
akan tetapi hal tersebut tidak terjadi pada kelompok kontrol dan ceramah.
Pada kelompok kontrol peningkatan pengetahuan paling besar justru
terjadi pada responden dengan tingkat penghasilan terendah (rendah-rendah) dan
peningkatan

pengetahuan

paling

kecil

justru

terjadi

pada

responden

berpenghasilan tertinggi (menengah-tinggi). Pada kelompok intervensi dengan
ceramah penurunan pengetahuan terjadi pada tingkat penghasilan tertinggi
(menengah-rendah) sedangkan peningkatan pengetahuan paling besar terjadi pada
tingkat penghasilan rendah-tinggi. Pada kelompok intervensi dengan CBIA,
hasilnya sesuai dengan pernyataan Dharmmesta dan Handoko serta Effendy,
yakni peningkatan pengetahuan paling besar terjadi pada tingkat penghasilan
tertinggi (rendah-tinggi) dan peningkatan pengetahuan paling kecil terjadi pada
tingkat penghasilan terendah (rendah-rendah). Ketidaksesuaian peningkatan
pengetahuan pada kelompok ceramah dan kontrol mungkin disebabkan telah
meratanya sumber informasi yang didapatkan tiap responden. Dari 32 responden
kelompok ceramah semuanya sudah pernah mendapatkan informasi mengenai
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tentang kanker serviks dan papsmear sedangkan pada kelompok kontrol 19
responden sudah pernah mendapatkan informasi mengenai tentang kanker serviks
dan papsmear dan 5 orang sisanya belum pernah.
Tabel V. Latar Belakang Informasi tentang Kanker Serviks dan Papsmear
Kelompok Ceramah
Sumber Informasi

Instansi kesehatan
(RS, Puskesmas)
Instansi Pendidikan,
ceramah, seminar, rakor
Media cetak dan elektronik
Kerabat
Total

Tingkat Pendapatan
Rendahrendah
12

Rendahmenengah
4

Rendahtinggi
1

Menengah
-rendah
-

2

-

1

1

3

2

-

-

4
21

1
7

2

1
2

Tabel VI. Latar Belakang Informasi tentang Kanker Serviks dan Papsmear
Kelompok Kontrol
Sumber Informasi
Instansi kesehatan (RS,
Puskesmas)
Instansi Pendidikan, ceramah,
seminar
Media cetak dan elektronik
Kerabat
Belum

Tingkat Pendapatan
Rr
2

Rm
-

Rt
-

Mm
-

-

-

1

1

-

1

3

-

3

3

1
4

3
2
8

1
2

1
5

5

Total
Keterangan : Rr = rendah-rendah
Rm = rendah-menengah
Rt = rendah-tinggi
Mm = menengah-menengah
Mt = menengah-tinggi

Mt
2

Pada kelompok kontrol peningkatan sikap terjadi pada responden dengan
tingkat penghasilan rendah-rendah dan rendah-menengah. Peningkatan terbesar
terjadi pada tingkat penghasilan rendah-rendah sebesar 0,13. Pada tingkat
penghasilan rendah-tinggi dan menengah-menengah justru terjadi penurunan
sikap dengan penurunan terbesar terjadi di pada tingkat penghasilan rendah-tinggi
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sebesar 0,19. Pada tingkat penghasilan tertinggi pada kelompok kontrol, yakni
menengah-tinggi, tidak terjadi perubahan sikap dengan nilai 0.
Pada kelompok intervensi dengan edukasi secara ceramah, responden
dengan tingkat penghasilan rendah-menengah mengalami peningkatan sikap
paling tinggi sebesar 0,23. Pada tiga tingkat penghasilan lainnya justru mengalami
penurunan sikap. Penurunan sikap paling besar terjadi pada responden dengan
tingkat penghasilan menengah-rendah, yakni sebesar 0,56.
Pada kelompok intervensi dengan edukasi secara CBIA, responden dengan
tingkat penghasilan rendah-rendah dan responden dengan tingkat penghasilan
rendah-tinggi mengalami peningkatan sikap sedangkan responden dengan tingkat
peghasilan rendah-menengah mengalami penurunan sikap. Responden dengan
tingkat pendapatan rendah-rendah mengalami peningkatan sebesar 0,21,
responden dengan tingkat pendapatan rendah-tinggi mengalami peningkatan
sebesar 0,04 sedangkan responden dengan tingkat pendapatan rendah-menengah
mengalami penurunan sebesar 0,05.
Menurut Newcomb (cit., Notoatmodjo 2007) sikap merupakan suatu
kesiapan atau kesediaan untuk bertindak. Jadi sikap belum merupakan tindakan
atau aktivitas. Dalam penentuan sikap yang utuh, pengetahuan, pikiran dan
keyakinan dan emosi memegang peranan penting. Jadi pada seseorang yang
berpenghasilan tinggi belum tentu terjadi perubahan sikap yang tinggi juga karena
masih dipengaruhi oleh faktor pengetahuan, keyakinan, emosi dan pikiran.
Pada tabel IV dapat dilihat bahwa peningkatan tindakan pada kelompok
kontrol tidak terjadi di semua tingkatan penghasilan. Peningkatan tindakan terjadi
pada responden dengan tingkat penghasilan rendah-rendah, rendah-tinggi, dan
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menengah-tinggi. Peningkatan terbesar terjadi pada responden dengan tingkat
penghasilan rendah-tinggi sebesar 0,5. Pada responden dengan

tingkat

penghasilan menengah-menengah justru terjadi penurunan tindakan sebesar 0,13
dan tingkat penghasilan menengah-tinggi tidak terjadi perubahan tindakan karena
nilainya 0.
Pada kelompok intervensi dengan edukasi secara ceramah, peningkatan
tindakan terjadi di semua tingkatan penghasilan. Peningkatan tindakan terbesar
terjadi pada responden dengan tingkat penghasilan menengah-rendah dengan
peningkatan sebesar 0.33 sedangkan peningkatan tindakan terkecil terjadi pada
responden dengan tingkat penghasilan rendah-menengah, yakni sebesar 0,15.
Pada kelompok intervensi dengan edukasi secara CBIA, juga terjadi
peningkatan tindakan di semua tingkatan penghasilan. Peningkatan tindakan
terbesar terjadi pada responden dengan tingkat penghasilan rendah-tinggi dengan
peningkatan sebesar 0,44. Diikuti oleh responden dengan tingkat penghasilan
rendah-rendah dengan peningkatan sebesar 0,39 dan responden dengan tingkat
penghasilan rendah-menengah mengalami peningkatan tindakan yang terkecil
yaitu 0,33.
Menurut Darnindro dkk. (2007) semakin tinggi tingkat penghasilan
responden maka perilaku akan semakin baik. Dari tabel IV menunjukkan hasil
yang bervariasi terhadap peningkatan tindakan. Pada kelompok intervensi dengan
edukasi secara ceramah dan CBIA, peningkatan tindakan terbesar terjadi pada
tingkat penghasilan tertinggi. Hal ini sesuai dengan pernyataan Darnindro dkk.
Untuk kelompok kontrol peningkatan tindakan terbesar terjadi pada tingkat
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penghasilan ketiga (rendah-tinggi) yang berarti hal ini tidak sesuai dengan
pernyataan Darnindro dkk.
Selain dilihat dari selisih nilai pretest-posttest, peningkatan tindakan dapat
juga dilihat dari sudahkah responden yang belum pernah papsmear melakukan
papsmear setelah 1 bulan. Pada kelompok kontrol pada saat pengisian kusioner
pertama, 12 responden belum pernah melakukan papsmear. Setelah 1 bulan 12
responden tersebut tetap belum melakukan papsmear dengan 3 responden
beralasan karena kesibukan, 4 responden karena takut, 2 responden karena merasa
risih, 1 responden karena masalah biaya, 1 responden karena sering kontrol dokter
kandungan, dan 1 responden beralasan belum terpikirkan untuk segera melalukan
papsmear.
Tabel VII. Alasan Responden Belum Melakukan Papsmear pada
Kelompok Kontrol
Alasan responden
Jumlah responden
Kesibukan
3
Takut
4
Risih
2
Biaya
1
Sering kontrol dokter kandungan
1
Belum terpikirkan untuk segera
1
melalukan papsmear
Total
12

Pada kelompok ceramah, sebelum intervensi 15 responden belum pernah
melakukan papsmear. Satu bulan setelah intervensi, 4 responden telah melakukan
papsmear dan 11 sisanya tetap belum melakukan papsmear. Alasan mereka
belum melakukan papsmear adalah 6 responden karena sibuk, 1 responden
menunggu ada papsmear gratis di puskesmas, 1 responden karena takut, 1
responden karena tidak merasakan gejala kanker serviks, 1 responden menunggu
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teman untuk papsmear bersama, dan 1 responden beralasan saat akan papsmear
sedang mengalami datang bulan.
Tabel VIII. Alasan Responden Belum Melakukan Papsmear pada
Kelompok Ceramah
Alasan responden
Jumlah responden
Kesibukan
6
Menunggu ada papsmear gratis di puskesmas
1
Takut
1
Tidak merasakan gejala kanker serviks
1
Menunggu teman untuk papsmear bersama
1
Saat akan papsmear sedang mengalami
1
datang bulan
Total
11

Sementara pada kelompok CBIA, sebelum intervensi 21 responden belum pernah
melakukan papsmear. Setelah 1 bulan 12 responden pada kelompok CBIA telah
melakukan papsmear dan 9 sisanya tetap belum melakukan papsmear dengan
alasan 5 responden merasa takut dan 4 responden karena kesibukan.
Tabel IX. Alasan Responden Belum Melakukan Papsmear pada
KelompokCBIA
Alasan responden
Jumlah responden
Kesibukan
4
Takut
5
Total
9

C. Pengaruh Edukasi Secara Ceramah dan CBIA Terhadap Pengetahuan,
Sikap, dan Tindakan Responden
Untuk melihat ada tidaknya pengaruh intervensi berupa edukasi secara
ceramah dan CBIA terhadap peningkatan pengetahuan, sikap dan tindakan dari
responden maka dilakukan uji kebermaknaan antara intervensi dengan kontrol. Uji
hipotesis yang digunakan adalah uji Independent Sample T-test dan uji MannWhitney U Test. Independent Sample T-test digunakan untuk data yang

40

terdistribusi normal sedangkan uji Mann-Whitney U Test digunakan untuk data
yang tidak terdistribusi normal.
Normalitas data diuji dengan menggunakan uji Shapiro-Wilk yaitu dengan
cara memasukkan data selisih nilai pretest dengan nilai posttest yang akan
menghasilkan nilai signifikansi. Digunakan uji Shapiro-Wilk karena jumlah
sampel kurang dari 50. Apabila nilai signifikansi > 0,05 maka data dikatakan
terdistribusi normal sedangkan jika nilai signifikansi < 0,05 maka data dikatakan
tidak terdistribusi normal.
1. Pengetahuan
Tabel X. Hasil Uji Normalitas Data Pengetahuan
Perlakuan
Kontrol
Ceramah
CBIA

Signifikansi
Selisih pretest-posttest 1 bulan = 0,005
Selisih pretest-posttest 1 bulan = 0,806
Selisih pretest-posttest 1 bulan = 0,294

Distribusi data
Tidak normal
Normal
Normal

Untuk mengetahui ada tidaknya peningkatan pengetahuan maka
dilakukan perbandingan antara perlakuan (intervensi) dengan kontrol.
Tabel XI. Hasil Uji Hipotesis Perbedaan Peningkatan Pengetahuan Pada
Kelompok Perlakuan Dibandingkan Dengan Kontrol
Kelompok

Perbandingan

Analisis statistik

Ceramah dan
kontrol
CBIA dan
kontrol

Pretestposttest
Pretestposttest

Mann-Whitney
U-Test
Mann-Whitney
U-Test

Nilai
signifikansi
0,624

Keterangan
Ho diterima

0,135

Ho diterima

Dari tabel XI dapat dilihat bahwa perbandingan pretest-postest ceramah
dan kontrol nilai signifikansinya > 0,05, yang artinya Ho diterima. Begitu juga
terjadi pada perbandingan antara CBIA dan kontrol, nilai signifikansinya juga >
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0,05. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan peningkatan
pengetahuan yang tidak signifikan antara kelompok ceramah dan kelompok
kontrol serta kelompok CBIA dan kelompok kontrol.
2. Sikap
Tabel XII. Hasil Uji Normalitas Data Sikap
Perlakuan
Kontrol
Ceramah
CBIA

Signifikansi
Selisih pretest-posttest 1 bulan = 0,496
Selisih pretest-posttest 1 bulan = 0,057
Selisih pretest-posttest 1 bulan = 0,266

Distribusi data
Normal
Normal
Normal

Untuk mengetahui ada tidaknya peningkatan sikap maka dilakukan
perbandingan antara perlakuan (intervensi) dengan kontrol.
Tabel XIII. Hasil Uji Hipotesis Perbedaan Peningkatan Sikap Pada
Kelompok Perlakuan Dibandingkan Dengan Kontrol
Kelompok

Perbandingan

Analisis statistik

Ceramah
dan kontrol
CBIA dan
kontrol

Pretestposttest
Pretestposttest

Independent
Sample T-test
Independent
Sample T-test

Nilai
signifikansi
0,596

Keterangan
Ho diterima

0,421

Ho diterima

Dari tabel XIII dapat dilihat bahwa perbandingan pretest-postest ceramah
dan kontrol nilai signifikansinya > 0,05, yang artinya Ho diterima. Begitu juga
terjadi pada perbandingan antara CBIA dan kontrol, nilai signifikansinya juga >
0,05. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan peningkatan sikap
yang tidak signifikan antara kelompok ceramah dan kelompok kontrol serta
kelompok CBIA dan kelompok kontrol.
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3. Tindakan
Tabel XIV. Hasil Uji Normalitas Data Tindakan
Perlakuan
Kontrol
Ceramah
CBIA

Signifikansi
Selisih pretest-posttest 1 bulan = 0,182
Selisih pretest-posttest 1 bulan = 0,000
Selisih pretest-posttest 1 bulan = 0,005

Distribusi data
Normal
Tidak normal
Tidak normal

Untuk mengetahui ada tidaknya peningkatan tindakan maka dilakukan
perbandingan antara perlakuan (intervensi) dengan kontrol.
Tabel XV. Hasil Uji Hipotesis Perbedaan Peningkatan Tindakan Pada
Kelompok Perlakuan Dibandingkan Dengan Kontrol
Kelompok

Perbandingan

Analisis statistik

Ceramah
dan control
CBIA dan
kontrol

Pretestposttest
Pretestposttest

Mann-Whitney
U-Test
Mann-Whitney
U-Test

Nilai
signifikansi
0,339

Keterangan
Ho diterima

0,056

Ho diterima

Dari tabel XV dapat dilihat bahwa perbandingan pretest-postest ceramah dan
kontrol nilai signifikansinya > 0,05, yang artinya Ho diterima. Begitu juga terjadi
pada perbandingan antara CBIA dan kontrol, nilai signifikansinya juga > 0,05.
Dengan begitu dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan peningkatan tindakan
yang tidak signifikan antara kelompok ceramah dan kelompok kontrol serta
kelompok CBIA dan kelompok kontrol.

D. Perbedaan Pengaruh Edukasi Secara Ceramah dan CBIA Terhadap
Pengetahuan, Sikap, dan Tindakan Responden
Untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan pengaruh metode ceramah dan
CBIA maka dilakukan uji kebermaknaan antara nilai selisih pretest-postest segera
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setelah intervensi dan nilai selisih pretest-postest 1 bulan ceramah dengan CBIA.
Uji kebermaknaan yang digunakan adalah Independent Sample T-test untuk
perubahan pengetahuan dan sikap sedangkan uji Mann-Whitney U Test untuk
perubahan tindakan. Independent Sample T-test dipilih karena sebaran datanya
normal sedangkan uji Mann-Whitney U Test digunakan karena sebaran datanya
tidak normal.
Tabel XVI. Hasil Analisis Statistik Perbedaan Pengaruh Edukasi Secara
Ceramah dan CBIA tentang Kanker Serviks dan Papsmear Terhadap
Pengetahuan, Sikap, dan Tindakan Responden Segera Setelah Intervensi
Aspek
Analisis statistik
Nilai
Keterangan
peningkatan
signifikansi
Pengetahuan
Independent Sample
0,584
Ho diterima
T-test
Sikap
Independent Sample
0,858
Ho diterima
T-test
Tindakan
Mann-Whitney U Test
0,214
Ho diterima

Berdasarkan uji statistik, diperoleh hasil bahwa nilai signifikansi > 0,05
pada peningkatan pengetahuan, sikap, maupun tindakan. Hasil statistik tersebut
menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pengaruh yang tidak signifikan antara
metode ceramah dan CBIA segera setelah intervensi.

Tabel XVII. Hasil Analisis Statistik Perbedaan Pengaruh Edukasi Secara
Ceramah dan CBIA tentang Kanker Serviks dan Papsmear Terhadap
Pengetahuan, Sikap, dan Tindakan Responden Setelah 1 Bulan
Aspek
Analisis statistik
Nilai
Keterangan
peningkatan
signifikansi
Pengetahuan
Independent Sample T0,022
Ho ditolak
test
Sikap
Independent Sample T0,203
Ho diterima
test
Tindakan
Mann-Whitney U Test
0,323
Ho diterima
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Berdasarkan uji statistik, diperoleh hasil bahwa nilai signifikansi untuk
pengetahuan < 0,05, yang berarti terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan
antara metode ceramah dan CBIA dalam peningkatan pengetahuan dengan jumlah
selisih pretest-postest CBIA lebih besar secara bermakna dibandingkan jumlah
selisih pretest-postest ceramah. Sementara itu pada peningkatan sikap dan
tindakan diperoleh hasil bahwa nilai signifikansi > 0,05, yang berarti terdapat
perbedaan pengaruh yang tidak signifikan antara metode ceramah dan CBIA
dalam peningkatan sikap dan tindakan responden.
Dari data di atas dapat dilihat bahwa metode edukasi secara CBIA lebih
baik dalam meningkatkan pengetahuan responden dibanding metode edukasi
secara ceramah terbukti setelah 1 bulan responden yang diberi edukasi secara
CBIA memiliki pengetahuan yang lebih tinggi dibanding responden yang diberi
edukasi secara ceramah.

E. Rangkuman Pembahasan
Pada kelompok intervensi ceramah terdapat 32 responden dengan
responden paling banyak adalah responden dengan tingkat penghasilan rendahrendah dengan presentase 65% (21 responden), diikuti responden dengan tingkat
penghasilan rendah-menengah sebesar 23% (7 responden), dan responden dengan
tingkat penghasilan rendah-tinggi serta menengah-rendah masing-masing sebesar
6% (2 responden).
Responden yang mengikuti edukasi kanker serviks dan papsmear secara
CBIA berjumlah 32 responden. Responden yang paling banyak adalah responden
dengan tingkat penghasilan rendah-rendah yaitu 59% (19 responden) kemudian

45

diikuti oleh responden dengan tingkat penghasilan rendah-menengah sebesar 32%
(32 responden) dan jumlah terkecil adalah responden dangan tingkat penghasilan
rendah-tinggi sebesar 9% (3 responden).
Pada kelompok kontrol terdapat 24 responden dengan 5 tingkat
penghasilan keluarga. Pada kelompok kontrol ini responden paling banyak adalah
responden dengan tingkat penghasilan rendah-menengah dengan presentase 33%
(8 responden) kemudian diikuti dengan tingkat penghasilan menengah-menengah
dan menengah-tinggi dengan presentase yang sama 21% (5 responden).
Selanjutnya 17% responden (8 responden) memiliki tingkat penghasilan rendahrendah dan terakhir 8% responden (2 responden) memiliki tingkat penghasilan
rendah-tinggi.
Dari

hasil

selisih

nilai

pretest-posttest

didapatkan

peningkatan

pengetahuan paling besar pada kelompok intervensi ceramah terjadi pada
responden dengan tingkat penghasilan rendah-tinggi dan pada kelompok
intervensi CBIA terjadi juga pada responden dengan tingkat penghasilan rendahtinggi. Peningkatan sikap paling besar pada kelompok intervensi ceramah terjadi
pada responden dengan tingkat penghasilan rendah-menengah. Pada kelompok
intervensi CBIA peningkatan paling besar terjadi pada responden dengan tingkat
penghasilan rendah-rendah. Peningkatan tindakan paling besar pada kelompok
intervensi ceramah terjadi pada responden dengan tingkat penghasilan menengahrendah, pada kelompok intervensi CBIA peningkatan paling besar terjadi pada
responden dengan tingkat penghasilan rendah-tinggi.
Untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan yang signifikan antara metode
ceramah dan CBIA digunakan analisis statistik Independent samples T-Test bila
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data terdistribusi normal (nilai signifikansi > 0,05) dan Mann-Whitney U test bila
data tidak terdistribusi normal (nilai signifikansi < 0,05). Taraf kepercayaan yang
digunakan adalah 95%. Hasilnya pada peningkatan pengetahuan responden
setelah 1 bulan terjadi perbedaan pengaruh yang signifikan antara metode
ceramah dan CBIA dalam peningkatan pengetahuan dengan peningkatan
pengetahuan responden CBIA lebih besar secara bermakna dibandingkan
responden ceramah sedangkan pada sikap dan tindakan responden ceramah dan
CBIA terjadi perbedaan yang tidak signifikan.
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BAB V
KESIMPULAN

A. Kesimpulan
1. Hubungan antara tingkat penghasilan keluarga terhadap perubahan perilaku
responden dilihat dari selisih nilai pretest-posttest diperoleh hasil sebagai
berikut.
a. Peningkatan pengetahuan paling besar pada kelompok intervensi ceramah
dan CBIA terjadi pada responden dengan tingkat penghasilan rendahtinggi.
b. Peningkatan sikap paling besar pada kelompok intervensi ceramah terjadi
pada responden dengan tingkat penghasilan rendah-menengah sedangkan
pada kelompok intervensi CBIA peningkatan paling besar terjadi pada
responden dengan tingkat penghasilan rendah-rendah.
c. Peningkatan tindakan paling besar pada kelompok intervensi ceramah
terjadi pada responden dengan tingkat penghasilan menengah-rendah
sedangkan pada kelompok intervensi CBIA peningkatan paling besar
terjadi pada responden dengan tingkat penghasilan rendah-tinggi.
2. Perbedaan pengaruh yang signifikan antara edukasi secara ceramah dengan
CBIA tentang kanker serviks dan papsmear terjadi pada peningkatan
pengetahuan responden dengan peningkatan pengetahuan responden CBIA
setelah 1 bulan lebih baik dibandingkan dengan peningkatan pengetahuan
responden ceramah setelah 1 bulan sedangkan pada sikap dan tindakan
responden terjadi perbedaan yang tidak signifikan.
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B. Saran
1. Perlu dilakukan penelitian lain dengan membandingkan metode edukasi yang
berbeda untuk memperoleh metode edukasi yang lebih baik lagi dalam
meningkatkan pengetahuan tentang kanker serviks dan papsmear.
2. Dalam penelitian selanjutnya, jangka waktu pretest-posttest sebaiknya
diperpanjang atau diperlama lagi untuk semakin melihat efek dari suatu
metode edukasi.
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LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner yang digunakan untuk penelitian
Nama

:

Alamat Rumah

:

Umur

:

Status

: menikah/belum menikah*

Lama menikah

:

Jumlah anak

:

Pendidikan terakhir

:

No. HP/Telp. rumah :
Penghasilan keluarga :  kurang dari 1.000.000
 1.000.000 - 1.999.000
 2.000.000 - 2.999.000
 3.000.000 – 3.999.000
 4.000.000 – 4.999.000
 5.000.000 – 5.999.000
 > 6.000.000, (sebutkan)........................................
Adakah keluarga atau kerabat yang menderita kanker serviks: iya/tidak*
Pernahkah Anda memperoleh informasi tentang kanker serviks: pernah/belum*
Jika pernah, informasi tersebut Anda peroleh dari (sebutkan):
Pernahkan Anda melakukan papsmear: pernah/belum*
Jika pernah, kapan Anda melakukan papsmear terakhir kali :

Keterangan : *coret yang tidak perlu
beri tanda cek () pada kotak ()
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Pilihlah jawaban dari pernyataan-pernyataan di bawah ini di tempat yang telah
disediakan dengan memberikan tanda cek ()
Keterangan :
SS

: sangat setuju (bila saya sangat setuju dengan pernyataan yang diajukan)

S

: setuju (bila saya cenderung setuju dengan pernyataan yang diajukan)

TS

: tidak setuju (ila saya cenderung tidak setuju dengan pernyataan yang
diajukan)

STS

: sangat tidak setuju (bila saya sangat tidak setuju dengan pernyataan yang
diajukan)

No.
Pernyataan
1.
Kanker leher rahim menyerang bagian dinding
yang menghubungkan vagina (liang senggama)
dan rahm (kandungan)
2.
Salah satu gejala awal awal kanker leher rahim
adalah terjadi pendarahan setelah melakukan
hubungan intim
3.
Kanker leher rahim hanya dapat dicegah
dengan cara tidak berganti-ganti pasangan
seksual
4.
Papsmear merupakan tes untuk mendeteksi
kelainan sel-sel rahim
5.
Papsmear dilakukan dengan cara mengambil
lendir pada permukaan leher rahim yang
mengandung sel-sel leher rahim
6.
Papsmear harus dilakukan setiap tahun atau
sesuai dengan rekomendasi dokter
7.
Waktu yang tepat untuk melakukan papsmear
adalah saat menstruasi
8.
Hasil papsmear menunjukkan ada tidaknya selsel yang abnormal pada leher rahim yang dapat
menyebabkan kanker leher rahim
9.
Hasil papsmear yang positif menunjukkan
tidak ada sel kanker
10. Kanker leher rahim banyak dialami oleh ibuibu dengan tingkat pendidikan tamat SMP
11. Kanker leher rahim banyak dialami oleh ibuibu dengan tingkat pendapatan dalam keluarga
kurang dari Rp. 1.000.000,12. Ibu-ibu dengan usia 35-55 tahun rentan
mengalami kanker leher rahim
13. Penderita kanker leher rahim akan mengalami
penurunan kualitas hidup (terkait aspek

SS

S

TS

STS
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14.
15.
16.
17.
18.

19.

biologis, psikologis dan sosial)
Papsmear menimbulkan rasa sakit pada vagina
Proses papsmear membutuhkan waktu berjamjam
Biaya papsmear relatif lebih murah dibanding
biaya untuk pengobatan kanker leher rahim
Saya tidak akan melakukan papsmear
Saya meneruskan pengetahuan mengenai
kanker leher rahim dan papsmear kepada ibuibu lain
Saya menganjurkan kepada ibu-ibu lain untuk
melakukan papsmear

Pada posttest 1 bulan setelah perlakuan, kuesioner ditambah dengan
pertanyaan:

20. Apakah ibu sudah melakukan papsmear ? Sudah/Belum
Jika belum, alasan :
a. Biaya
b. Takut / khawatir
c. Kesibukan
d. .............................................................................................(Alasan lain jika ada)

21. Apakah acara ceramah/CBIA ini memberi manfaat bagi ibu? Ya/Tidak
Jika ya, alasannya:.....................................................................................................
Jika tidak, alasannya:.................................................................................................
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Lampiran 2. Output uji validitas dan reliabilitas kuesioner
Case Processing Summary
N
%
Valid
22
47,8
(Excluded a)
24
52,2
Total
46
100,0
a Listwise deletion based on all variables in the procedure.
Cases

Reliability Statistics
Cronbach’s Alpha N of items
,823
26
Item-Total Statistics
Scale Mean if
Item Deleted
But001
But002
But003
But004
But005
But006
But007
But008
But009
But010
But011
But012
But013
But014
But015
But016
But017
But018
But019
But020
But021
But022
But023
But024
But025
But026

75,1591
76,2500
75,7045
75,3636
76,3409
74,9318
75,1136
75,0227
75,4318
75,7955
75,2500
75,9318
75,2500
76,7273
76,6591
75,1591
74,8864
76,3409
76,2045
75,4318
75,5000
76,1591
75,6591
75,2955
74,8864
74,8864

Scale
Variance if
Item Deleted
70,938
74,946
68,778
77,195
69,747
73,721
73,570
71,535
68,602
69,778
71,470
65,674
76,327
67,065
66,557
69,200
69,998
69,747
74,682
69,459
66,357
76,414
68,319
69,420
70,284
69,998

Corrected
Item-Total
Correlation
,469
,023
,477
-,132
,321
,250
,202
,495
,538
,386
,515
,708
-,071
,485
,526
,509
,570
,321
,040
,467
,614
-,074
,499
,388
,540
,570

Cronbach's
Alpha if Item
Deleted
,815
,832
,812
,836
,820
,821
,823
,815
,810
,816
,815
,802
,836
,811
,809
,812
,811
,820
,831
,813
,806
,833
,811
,816
,812
,811
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Scale Statistics
Mean
Variance
78,6136
75,998

Std. Deviation
8,71770

N of Items
26

Pernyataan yang valid : 1, 3, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 25, 26
Pernyataan yang diprofesional adjustment : 5, 10, 18, 24
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Lampiran 3. Data umur dan lama menikah responden kelompok kontrol

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
29
20
21
22
23
24

Umur
41
41
42
55
56
51
56
52
32
58
60
55
46
31
53
48
47
44
51
27
49
49
49
48

Lama Menikah
16 tahun
16 tahun
17 tahun
29 tahun
32 tahun
29 tahun
31 tahun
20 tahun
5 tahun
24 tahun
39 tahun
35 tahun
21 tahun
5 tahun
26 tahun
23 tahun
25 tahun
19 tahun
25 tahun
6 tahun
18 tahun
22 tahun
24 tahun
25 tahun
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Lampiran 4. Data umur dan lama menikah responden kelompok
intervensi ceramah
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Umur
39
39
28
56
53
41
45
55
42
46
42
31
50
46
36
37
59
43
43
41
38
40
47
39
44
44
32
43
36
49
40
34

Lama Menikah
19 tahun
16 tahun
8 tahun
34 tahun
32 tahun
13 tahun
23 tahun
38 tahun
21 tahun
23 tahun
24 tahun
11 tahun
38 tahun
25 tahun
25 tahun
16 tahun
15 tahun
24 tahun
20 tahun
19 tahun
18 tahun
14 tahun
27 tahun
14 tahun
19 tahun
22 tahun
13 tahun
20 tahun
16 tahun
23 tahun
18 tahun
11 tahun
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Lampiran 5. Data umur dan lama menikah responden kelompok
intervensi CBIA
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Umur
40
45
40
39
49
50
32
40
43
46
26
48
33
38
41
42
58
41
44
35
30
46
52
47
42
42
42
27
53
34
44
57

Lama Menikah
15 tahun
22 tahun
15 tahun
17 tahun
21 tahun
26 tahun
13 tahun
18 tahun
21 tahun
25 tahun
7 tahun
30 tahun
8 tahun
15 tahun
15 tahun
20 tahun
31 tahun
19 tahun
25 tahun
10 tahun
8 tahun
22 tahun
27 tahun
21 tahun
23 tahun
23 tahun
19 tahun
9 tahun
36 tahun
12 tahun
15 tahun
31 tahun
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Lampiran 6. Hasil uji statistik untuk karakteristik responden

Two-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Frequencies
pendapatan

kelompok
kontrol
intervensi
Total

N
24
64
88

Test Statisticsa
Most Extreme
Differences

Absolute
Positive
Negative

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
a. Grouping Variable: kelompok

pendapatan
.458
.458
.000
1.915
.001
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Lampiran 7. Uji Normalitas Data CBIA

- Pengetahuan
Tests of Normality
Kolmogorov-Smirnov(a)

Shapiro-Wilk

Statistic
df
Sig.
SELISIH
.121
32
.200(*)
* This is a lower bound of the true significance.
a Lilliefors Significance Correction

Statistic
.961

df
32

Sig.
.294

- Sikap
Tests of Normality
Kolmogorov-Smirnov(a)
SELISIH

Statistic
.160

df

Shapiro-Wilk
Sig.
.037

32

Statistic
.960

df
32

Sig.
.266

a Lilliefors Significance Correction

- Tindakan
Tests of Normality
a

SELISIH

Kolmogorov-Smirnov
Statistic
df
Sig.
.217
32
.001

a. Lilliefors Significance Correction

Statistic
.896

Shapiro-Wilk
df
32

Sig.
.005
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Lampiran 8. Uji Normalitas Data Ceramah

- Pengetahuan
Tests of Normality
a

SELISIH

Kolmogorov-Smirnov
Statistic
df
Sig.
.089
32
.200*

Shapiro-Wilk
df
32

Sig.
.806

Shapiro-Wilk
df
32

Sig.
.057

Shapiro-Wilk
Statistic
df
.815
32

Sig.
.000

Statistic
.980

*. This is a lower bound of the true significance.
a. Lilliefors Significance Correction

- Sikap
Tests of Normality
a

SELISIH

Kolmogorov-Smirnov
Statistic
df
Sig.
.154
32
.053

Statistic
.936

a. Lilliefors Significance Correction

- Tindakan
Tests of Normality
a

SELISIH

Kolmogorov-Smirnov
Statistic
df
Sig.
.234
32
.000

a. Lilliefors Significance Correction

62

Lampiran 9. Uji Normalitas Data Kontrol

- Pengetahuan
Tests of Normality
a

SELISIH

Kolmogorov-Smirnov
Statistic
df
Sig.
.188
24
.028

Shapiro-Wilk
Statistic
df
.867
24

Sig.
.005

a. Lilliefors Significance Correction

- Sikap
Tests of Normality
a

SELISIH

Kolmogorov-Smirnov
Statistic
df
Sig.
.139
24
.200*

Statistic
.963

Shapiro-Wilk
df
24

Sig.
.496

Shapiro-Wilk
df
24

Sig.
.182

*. This is a lower bound of the true significance.
a. Lilliefors Significance Correction

- Tindakan
Tests of Normality
a

SELISIH

Kolmogorov-Smirnov
Statistic
df
Sig.
.205
24
.010

a. Lilliefors Significance Correction

Statistic
.942
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Lampiran 10. Hasil Analisis Statistik Perbedaan Peningkatan Pengetahuan
Pada Kelompok Perlakuan Dibandingkan Dengan Kontrol

- Ceramah dan kontrol
Mann-Whitney Test
Ranks
selisih

kelompok
kontrol
ceramah
Total

N
24
32
56

Mean Rank
27.27
29.42

Sum of Ranks
654.50
941.50

Mean Rank
32.25
25.69

Sum of Ranks
774.00
822.00

Test Statisticsa
Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

selisih
354.500
654.500
-.490
.624

a. Grouping Variable: kelompok

- CBIA dan kontrol
Mann-Whitney Test
Ranks
selisih

kelompok
kontrol
CBIA
Total

N
24
32
56

Test Statisticsa
Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

selisih
294.000
822.000
-1.494
.135

a. Grouping Variable: kelompok
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Lampiran 11. Hasil Analisis Statistik Perbedaan Peningkatan Sikap Pada
Kelompok Perlakuan Dibandingkan Dengan Kontrol

- Ceramah dan kontrol
T-Test
Group Statistics

selisih

kelompok
kontrol
ceramah

N

Mean
-.0833
.2031

24
32

Std. Deviation
1.55106
2.25710

Std. Error
Mean
.31661
.39900

Independent Samples Test
Levene's Test for
Equality of Variances

F
selisih

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

5.053

t-test for Equality of Means

Sig.

t

.029

Mean
Sig. (2-tailed) Difference

df

Std. Error
Difference

95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower
Upper

-.534

54

.596

-.28646

.53663

-1.36234

.78942

-.562

53.657

.576

-.28646

.50936

-1.30781

.73489

- CBIA dan kontrol
T-Test
Group Statistics

selisih

kelompok
kontrol
CBIA

N

Mean
-.0833
-.4688

24
32

Std. Deviation
1.55106
1.90050

Std. Error
Mean
.31661
.33596

Independent Samples Test
Levene's Test for
Equality of Variances

F
selisih

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

1.305

Sig.
.258

t-test for Equality of Means

t

Mean
Sig. (2-tailed) Difference

df

Std. Error
Difference

95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower
Upper

.811

54

.421

.38542

.47530

-.56750

1.33833

.835

53.567

.407

.38542

.46164

-.54029

1.31112
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Lampiran 12. Hasil Analisis Statistik Perbedaan Peningkatan Tindakan
Pada Kelompok Perlakuan Dibandingkan Dengan Kontrol

- Ceramah dan kontrol
Mann-Whitney Test
Ranks
selisih

kelompok
kontrol
ceramah
Total

N
24
32
56

Mean Rank
30.81
26.77

Sum of Ranks
739.50
856.50

Mean Rank
33.17
25.00

Sum of Ranks
796.00
800.00

Test Statisticsa
Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

selisih
328.500
856.500
-.955
.339

a. Grouping Variable: kelompok

- CBIA dan kontrol
Mann-Whitney Test
Ranks
selisih

kelompok
kontrol
CBIA
Total

N
24
32
56

Test Statisticsa
Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

selisih
272.000
800.000
-1.913
.056

a. Grouping Variable: kelompok
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Lampiran 13. Hasil Analisis Statistik Perbedaan Peningkatan Tindakan
Pada Kelompok Perlakuan Dibandingkan Dengan Kontrol

- Ceramah dan kontrol
T-Test
Group Statistics

selisih

kelompok
ceramah
CBIA

N

Mean
-1.1094
-1.6094

32
32

Std. Deviation
3.62726
2.96140

Std. Error
Mean
.64121
.52351

Independent Samples Test
Levene's Test for
Equality of Variances

F
selisih

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

1.285

t-test for Equality of Means

Sig.

t

.261

df

Sig. (2-tailed)

Mean
Difference

Std. Error
Difference

95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower
Upper

.604

62

.548

.50000

.82778

-1.15470

2.15470

.604

59.614

.548

.50000

.82778

-1.15602

2.15602

- CBIA dan kontrol
T-Test
Group Statistics

selisih

kelompok
ceramah
CBIA

N

Mean
-.1875
-.0938

32
32

Std. Deviation
2.38527
1.73873

Std. Error
Mean
.42166
.30737

Independent Samples Test
Levene's Test for
Equality of Variances

F
selisih

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

2.351

Sig.
.130

t-test for Equality of Means

t

df

Sig. (2-tailed)

Mean
Difference

Std. Error
Difference

95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower
Upper

-.180

62

.858

-.09375

.52180

-1.13681

.94931

-.180

56.691

.858

-.09375

.52180

-1.13875

.95125
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Lampiran 14. Hasil Analisis Statistik Perbedaan Pengaruh Edukasi Secara
Ceramah dan CBIA tentang Kanker Serviks dan Papsmear Terhadap
Pengetahuan, Sikap, dan Tindakan Responden Segera Setelah Intervensi

- Pengetahuan
T-Test
Group Statistics

selisih

kelompok
ceramah
CBIA

N

Mean
-1.1094
-1.6094

32
32

Std. Deviation
3.62726
2.96140

Std. Error
Mean
.64121
.52351

Independent Samples Test
Levene's Test for
Equality of Variances

F
selisih

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

1.285

Sig.

t-test for Equality of Means

t

.261

df

Sig. (2-tailed)

Mean
Difference

Std. Error
Difference

95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower
Upper

.604

62

.548

.50000

.82778

-1.15470

2.15470

.604

59.614

.548

.50000

.82778

-1.15602

2.15602

- Sikap
T-Test
Group Statistics

selisih

kelompok
ceramah
CBIA

N

Mean
-.1875
-.0938

32
32

Std. Deviation
2.38527
1.73873

Std. Error
Mean
.42166
.30737

Independent Samples Test
Levene's Test for
Equality of Variances

F
selisih

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

2.351

Sig.
.130

t-test for Equality of Means

t

df

Sig. (2-tailed)

Mean
Difference

Std. Error
Difference

95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower
Upper

-.180

62

.858

-.09375

.52180

-1.13681

.94931

-.180

56.691

.858

-.09375

.52180

-1.13875

.95125
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- Tindakan
Mann-Whitney Test
Ranks
selisih

kelompok
ceramah
CBIA
Total

N
32
32
64

Test Statisticsa
Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

selisih
424.500
952.500
-1.243
.214

a. Grouping Variable: kelompok

Mean Rank
29.77
35.23

Sum of Ranks
952.50
1127.50
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Lampiran 15. Hasil Analisis Statistik Perbedaan Pengaruh Edukasi Secara
Ceramah dan CBIA tentang Kanker Serviks dan Papsmear Terhadap
Pengetahuan, Sikap, dan Tindakan Responden Setelah 1 Bulan

- Pengetahuan
T-Test
Group Statistics

selisih

kelompok
ceramah
CBIA

N

Mean
-1.6875
-3.6094

32
32

Std. Deviation
3.03674
3.50974

Std. Error
Mean
.53682
.62044

Independent Samples Test
Levene's Test for
Equality of Variances

F
selisih

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

.122

Sig.

t-test for Equality of Means

Sig. (2-tailed)

2.342

62

.022

1.92188

.82044

.28183

3.56192

2.342

60.745

.022

1.92188

.82044

.28116

3.56259

t

.728

df

Std. Error
Difference

95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower
Upper

Mean
Difference

- Sikap
T-Test
Group Statistics

selisih

kelompok
ceramah
CBIA

N

Mean
.2031
-.4688

32
32

Std. Deviation
2.25710
1.90050

Std. Error
Mean
.39900
.33596

Independent Samples Test
Levene's Test for
Equality of Variances

F
selisih

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

1.480

Sig.
.228

t-test for Equality of Means

t

df

Sig. (2-tailed)

Mean
Difference

Std. Error
Difference

95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower
Upper

1.288

62

.203

.67188

.52161

-.37080

1.71455

1.288

60.253

.203

.67188

.52161

-.37141

1.71516
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- Tindakan
Mann-Whitney Test
Ranks
selisih

kelompok
ceramah
CBIA
Total

N
32
32
64

Test Statisticsa
Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

selisih
441.000
969.000
-.988
.323

a. Grouping Variable: kelompok

Mean Rank
34.72
30.28

Sum of Ranks
1111.00
969.00
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