
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Telaah Pustaka 

1. Deteksi Dini Kanker  

a. Pengertian Deteksi Dini Kanker 

Deteksi dini kanker yaitu skrining memiliki arti sama dengan deteksi 

dini atau pencegahan sekunder yaitu usaha untuk mengidentifikasi 

penyakit atau kelaianan yang secara klinis belum jelas dengan 

menggunakan test, pemeriksaan, atau prosedur tertentu yang dapat 

digunakan secara cepat untuk membedakan orang-orang yang 

kelihatannya sehat, benar-benar sehat dengan tampak sehat tetapi 

sesungguhnya menderita kelainan.19 

b. Syarat-syarat Skrining Massal Suatu Penyakit 

1) Penyakit tersebut mempunyai akibat yang serius, fatal, morbiditas 

lama, dan mortalitas tinggi. 

2) Penyakit tersebut harus mempunyai cara pengobatan, dan bila 

digunakan pada kasus yang ditemukan melalui skrining, 

efektivitasnya harus lebih tinggi. 

3) Penyakit tersebut memiliki fase praklinik yang panjang dan 

prevalensi yang tinggi di antara populasi yang diskiring, 

efektivitasnya harus lebih tinggi. 

4) Tes yang dipakai harus memiliki sensivitas dan spesifitas yang 

tinggi, dan biaya pemeriksaan yang tidak mahal. 



c. Deteksi Dini Kanker Serviks  

1) Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) 

IVA adalah tes visual menggunakan larutan asam cuka (asam asetat 

3-5%) pada serviks dan melihat perubahan warna yang terjadi 

setelah dilakukan olesan. Tujuanya untuk melihat adanya sel yang 

mengalami displasi sebagai salah satu metode skrining kanker 

serviks/ mulut rahim. Memperhatikan permasalahan dalam 

penanggulangan kanker serviks di Indonesia. Inspeksi Visual Asam 

Asetat (IVA) dapat menjadi metode alternative untuk skrining. 

Pertimbangan ini berdasarkan: 

a) Mudah dan praktis dilakukan, dapat dilakukan oleh tenaga 

kesehatan bahkan oleh bidan praktik swasta maupun di 

tempat-tempat terpencil. 

b) Alat-alat yang dibutuhkan sangat sederhana hanya untuk 

pemeriksaan ginekologi dasar 

c) Biaya murah, sesuai untuk pusat pelayanan sederhana 

d) Hasil langsung diketahui dan dapat segera diberikan 

tindakan/terapi.20 

 

 

2) Pap smear 



Test papsmear (tes pap) adalah mengambil epitel permukaan 

serviks yang mengelupas/ eksofilasi dimana epitel permukaan 

serviks selalu mengalami regenerasi dan digantikan lapisan epitel 

dibawahnya, lalu epitel yang mengelupas tersebut diwarnai secara 

khusus dan dilihat di bawah mikroskop untuk diintepretasi lebih 

lanjut. Frekuensi tes pap yang dianjurkan bervariasi mulai dari 1 kali 

per tahun sampai 1 kali setiap lima tahun, American Cancer Society 

(ACS) merekomendasikan pemeriksaan papsmear dilakukan pada 

wanita yang sudah menikah / seksual aktif selama 3 tahun dana tau 

sebelum berusia 21 tahun, sedangkan pemeriksaan rutin tes Pap 

dapat dihentikan pada usia 70 tahun pada wanita yang tidak 

memiliki abnormalitas pada hasil pemeriksaan papsmear. Tes Pap 

memiliki tingkat sensivitas 90% apabila dilakukan setiap tahun, 

87% bila dilakukan setiap dua tahun, 78% setiap tiga tahun dan 68% 

setiap lima tahun. Tngkat sensivitas tes Pap yaitu 98%.19 

d. Sasaran dan interval Deteksi Dini Kanker Serviks 

Dikutip dalam buku imam Rasjidi (2010) Menurut American 

College og Obstetrician and Gynecologists (ACOG), American 

Cancer Society (ACS) dan US Preventive Task Force (USPSTF) 

mengeluarkan panduan bahwa setiap wanita seharusnya melakukan 

skrining kanker mulut rahim saat 3 tahun pertama dimulainya 

aktivitas seksual atau saat usia 21 tahun. Sementara menurut WHO 

program penapisan yang dianjurkan untuk kanker serviks yaitu: 



1) Skrining pada setiap wanita minimal satu kali pada usia 35-40 

tahun 

2) Kalua fasilitas tersedia, lakukan tiap 10 tahun pada wanita usia 

35-55 tahun 

3) Kalua fasilitas tersedia lebih, lakukan tiap 5 tahun pada wanita 

usia 35-55 tahun 

4) Ideal atau optimal, lakukan tiap 3 tahun pada wanita usia 26-60 

tahun.20 

2. Kanker Serviks  

a. Pengertian Kanker Serviks 

Kanker serviks adalah pertumbuhan sel yang berlebihan dan tidak 

terkontrol di sekitar serviks, daerah leher Rahim atau mulut Rahim. 

Kanker serviks dapat berasal dari sel-sel di leher Rahim, mulut Rahim, 

maupun keduanya. Sebagian besar kanker serviks dimulai pada zona 

transformasi yang merupakan perpindahan dari tipe sel skuamosa ke tipe 

sel silindris. Sels-sel ini tidak berlangsung berubah menjadi kanker 

serviks. Sel normal kanker serviks karena pengaruh zat karsinogen dapat 

berkembang secara bertahap menjadi sel pra kanker kemudian menjadi 

sel kanker.19,21 

 

 

 

b. Penyebab Kanker Serviks  



Pemicu utama munculnya kanker serviks adalah infeksi dari 

beberapa tipe Human Papilloma Virus (HPV) risiko tinggi yang 

menimbulkan poliferasi pada permukaan epidermal dan mukosa serviks. 

Jenis HPV yang sangat umum dietemui dalam kasus kanker serviks 

adalah tipe 16 dan 18 yakni lebih dari 70% dari semua kanker serviks 

yang dilaporkan. Hasil penelitian terhadap 1.000 sampel dari 22 negara 

terbukti adanya infeksi HPV pada 99,7% kasus kanker serviks. Infeksi 

HPV persisten dapat berkembang menjadi Neoplasia Intraepital Serviks 

(NIS).  

Karena hubungannya yang erat dengan infeksi HPV, wanita yang 

menderita penurunan system imun atau menggunakan obat untuk 

menekan system umunnya sangat berisiko untuk terjadinya kanker leher 

rahim. Kecepatan pertumbuhan kanker ini tidak sama antara satu kasus 

dengan kasusu yang lainnya. Namun, pada penyakit yang pertumbuhan 

sangat lambat bila diabaikan sampai lama juga tidak mungkin diobati. 

Sebaliknya, tumor yang tumbuh dengan cepat bila dikenali secara dini 

akan mendapatkan hasil pengobatan yang lebih baik. Semakin dini 

penyakit tersebut dideteksi dan dilakukan terapi yang adekuat, semakin 

memberi hasil terapi yang sempurna.1,21 

 

 

 

c. Faktor Risiko Kanker Serviks 



Beberapa hal yang dapat meningkatkan risiko kanker serviks antara lain:  

1) Usia  

Semakin tua seseorang maka semakin tinggi resiko terkena kanker 

serviks. Wanita yang berisiko terkena kanker serviks adalah wanita 

berusi diatas 35 tahun. 

2) Perempuan Yang Melakukan Aktivitas Seksual Sebelum Usia 20 

Tahun 

Karena organ reproduksi wanita belum memiliki tingkat 

kematangan yang sesuai sehingga rsiko terkena kanker serviks dua 

kali lebih besar. 

3) Berganti-ganti Pasangan Seksual 

Risiko seorang wanita terkena kanker serviks menjadi 10 kali lipat 

apabila ia memiliki enam partner seksual atau lebih. 

4) Menderita Infeksi Kelamin Yang Ditularkan Melalui Hubungan 

Seksual (IMS) 

5) Paritas Tinggi 

Ada beberapa pendapat yang mengatakan adanya kolerasi anatara 

melahirkan dan risiko kanker serviks yaitu: pertama, saat proses 

persalinan janin akan keluar melalui serviks yang akan 

menimbulkan trauma pada serviks. Jika serviks mengalami 

kelahiran terus menerus maka serviks akan sering mengalami trauma 

sehingga meningkatkan risiko terkena kanker serviks. Kedua, 

adanya perubahan hormone pada wanita selama masa kehamilan 



yang membuat wanita tersebut lebih mudah terinfeksi HPV dan 

pertumbuhan Kanker. Ketiga, pendapat bahwa wanita hamil 

memiliki imunitas yang lebih rendah sehingga memudahkan 

masuknya HPV dalam tubuh yang berujung pada pertumbuhan 

kanker. 

6) Penggunaan Kontrasepsi Oral Jangka Panjang 

Salah satu faktor risiko lain adalah penggunaan kontrasepsi oral (pil) 

dalam jangka waktu lama, tepatnya lebih lima tahun. Jika hal ini 

dilakukan maka akan meningkatkan risiko terkena kanker serviks 

sebesar 1,53 kali. Namun risiko mereka akan kembali normal setelah 

10 tahun berhenti mengkonsumsi kontrasepsi oral.  

7) Merokok Pasif/Aktif 

Pada sebuah penelitian ditemukan bahwa lendir serviks pada wanita 

perokok mengandung nikotin dan zat-zat lain yang terkandung 

dalam rokok. Efek langsung bahan-bahan tersebut pada serviks 

adalah menurunkan status imun local sehingga dapat menjadi 

kokarsinogen infeksi virus. 

8) Riwayat Kanker Serviks Pada Keluarga 

Apabila saudara kandung atau ibu mempunyai riwayat kanker 

serviks, amak risiko seseorang untuk terkena kanker serviks juga 

lebih besar dari pada wanita yang tidak memiliki riwayat keluarga 

terkena kanker serviks. 

 



9) Perawatan Organ Reproduksi Yang Salah 

Beberapa kesalahan dalam perawatan organ reproduksi antara lain: 

kesalahan cara membersikan vagina yaitu dari belakang kedepan, 

memakai WC umum yang kotor, WC adalah tempat yang 

memungkinkan kontaminasi dan penyebaran virus HPV. 

Menggunakan pembalut berbahan dioksin, menyepelekan 

keputihan.22 

d. Tanda dan Gejala Kanker Serviks 

Walaupun telah terjadi invasi sel tumor ke dalam jaringan di 

bawahnya, kanker ini masih mungkin tidak menimbulkan gejala. Tanda 

dini kanker mulut rahim tidak spesifik seperti adanya keputihan yang 

agak banyak dan terkadang terdapat bercak perdarahan yang umumnya 

diabaikan oleh penderita. Tanda yang lebih klasik adalah adanya 

perdarahan yang berulang atau terjadinya perdarahan setalah bersetubuh 

dengan pasangannya atau saat membersihkan vaginanya. Dengan 

bertambahnya pertumbuhan penyakit ini, perdarahan akan semakin lama 

dan semakin bertambah banyak. Juga biasanya akan semakin lama dan 

semakin bertambah banyak. Juga biasanya dijumpai keputihan yang 

banyak dan berbau busuk yang berasal dari tumor tersebut. Pada stadium 

yang lebih lanjut ketika tumor telah menyebar ke rongga panggul dapat 

dijumpai tanda-tanda lain berupa nyeri yang menjalar ke pinggul atau 

kaki. Beberapa penderita mengeluh nyeri saat berkemih, kencing 

berdarah, dan perdarahan saat buang air besar. Menyebarkan kek 



kelenjar getah bening tungkai bawah dapat menimbulkan bengkak pada 

tungkai bawah.1 

e. Stadium Kanker Serviks 

Stadium yang dipakai adalah stadium klinik menurut The International 

Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO).1 

1) Stage 0: Karsinoma in situ, CIN grade III 

Bagian ini tidak diyakini sebagai kanker invasive karena lesinya 

belum melebihi membrane basalis. 

2) Stage I: Karsinoma yang masih terbatas di serviks, belum mencapai 

uterus 

a) IA : Karsinoma mikroinvasif, masih terbatas di serviks. Secara 

klinis belum terlihat, hanya dapat didiagnosis dengan 

mikroskop. 

(1) Stage IA 1: Invasi ke stroma, kedalamanya tidak lebih dari 3 

mm dan penyebaran horizontal tidak lebih 7 mm. 

5-years survIVAl dengan treatment yang optimal ~ 95% 

(2) Stage IA 2: Invasi ke stroma, kedalamannya tidak lebih dari 

3 mm tetapi tidak lebih dari 5 mm dan penyebarannya 

horizontal tidak lebih dari 7 mm. 

5-years survIVAl dengan treatment yang optimal ~ 85% 

b) IB : Karsinoma terbatas serviks. Secara klinis sudah terlihat atau 

lesi mikroskopinya lebih besar daripada IA2. 



(1) Stage IB 1: Secara klinis terlihat lesi 4 cm atau lebih kecil 

dengan luas pandang terbesar. 

5-years survIVAl dengan treatment yang optimal ~ 85% 

(2) Stage IB 2: Secara klinis terlihat lesi 4 cm atau lebih besar 

luas pandang terbesar. 

5-years survIVAl dengan treatment yang optimal ~ 75% 

3) Stage II : Karsinoma yang masih terbatas di serviks, belum mencapai 

uterus 

a) IIA : Menyebar melewati serviks, termasuk 2/3 atas vagina, 

tetapi bukan termasuk jaringan di sekitar uterus (parametrium). 

5-years survIVAl dengan treatment yang optimal ~ 75% 

b) IIB : Menyebar melewati serviks, sudah menginvasi 

parametrium, tetapi belum mencapai dinding pelvis atau 1/3 

bawah vagina. 

5-years survIVAl dengan treatment yang optimal ~ 65% 

4) Stage III :Karsinoma yang sudah menyebar ke dinding pelvis atau 

melibatkan 1/3 bawah vagina, atau menyebabkan hidronefrosis atau 

kerusakan ginjal. 

a) IIIA : Menyebar ke 1/3 bawah vagina, tetapi belum mencapai 

dinding pelvis. 

5-years survIVAl dengan treatment yang optimal ~ 30% 

b) IIIB : Menyebar ke dinding pelvis, hironefrisis atau ginjal yang 

tidak berfungsi. 



5-years survIVAl dengan treatment yang optimal ~ 30% 

5) Stage IV: Tumor telah menyebar 

a) IVA : Menyebar sampai melibatkan mukosa kandung kemih dan 

rectum. 

5-years survIVAl dengan treatment yang optimal ~ 10% 

b) IVB : Menyebar ke organ yang jauh, misalnya limfonodi 

ekstrapelvis, ginjal, tulang, paru, hepar, dan otak. 

5-years survIVAl dengan treatment yang optimal ~ <5% 

f. Penatalaksanaan 

Bila ditemukan pada stadium dini, kesembuhan penyakit kanker 

serviks akan sempurna, hamper 100%. Pengobatan stadium pra-kanker 

dapat dilakukan dengan cara seperti, krioterapi, vaporisasi laser, 

eletrokoagulasi dioatermi, dan konisasi. Pengangkatan rahim total bisa 

dipertimbangkan bila sudah memiliki cukup anak. Setelah operasi 

pengangkatan rahim total, dilanjutkan dengan radioterapi. Kemoterapi 

dilakukan pada stadium lanjut yang telah bermetastasis jauh atau timbul 

kekambuhan (residif).23 

g. Pencegahan Kanker Serviks 

Ada beberapa cara mencegah kanker serviks yaitu:24 

1) Pencegahan yang utama adalah tidak berperilaku seksual beresiko 

untuk terinfeksi HPV seperti tidak berganti-ganti pasangan seksual 

dan tidak melakukan hubungan seksual pada usia dini (kurang dari 

18 tahun). 



2) Selain itu juga menghindari faktor risiko lain yang dapat memicu 

terjadinya kanker seperti paparan asap rokok, menindaklanjuti hasil 

pemeriksaan papsmear dan IVA dengan hasil positif, dan 

meningkatkan daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan 

dengan gizi seimbang banayk mengandung vitamin C, A, dan asam 

folat. 

3) Melakukan skrining atau penapisan untuk menetukan apakah 

mereka telah terinveksi HPV atau mengalami lesi prakanker yang 

harus dilanjutkan dengan pengobatan yang sesuai bila ditemukan 

lesi. 

4) Melakukan vaksinasi HPV yang saat ini telah dikembangkan untuk 

beberapa tipe yaitu bIVAlea (tipe 16 dan 18) atau kuadrIVAlen (tipe 

6,11,16,18). Kendala utama pelaksanaan vaksin saat ini adalah biaya 

yang masih mahal. 

h. Pentingnya Deteksi Dini Kanker Serviks: 

1) Insiden dan prevalensi cukup tinggi di masyarakat. 

2) Perkembangan penyakit cukup lama. 

3) Ada teknik pemeriksaan yang sensitive dan spesifik. 

4) Ada cara pengobatan yang efektif. 

5) Pemeriksaan tidak invasive.25 

 

 



 

3. Wanita Usia Subur (WUS) 

Wanita usia subur adalah wanita yang memasuki usia 15-49 tahun 

tanpa memperhitungkan status perkawinannya. Wanita usia subur ini 

mempunyai organ reproduksi yang masih berfungsi dengan baik, sehingga 

lebih mudah untuk mendapatkan kehamilan, yaitu antara umur 20 sampai 

dengan 45 tahun.26 

Wanita usia subur (WUS) adalah wanita yang keadaan organ 

reproduksinya berfungsi dengan baik antara umur 15-49 tahun. Pada wanita 

usia subur ini berlangsung lebih cepat daripada pria. Puncak kesuburan ada 

pada rentang usia 20-29 tahun. Pada usia ini wanita memiliki kesempatan 

95% untuk hamil. Pada usia 30-an presentasenya menurun hingga 90%. 

Sedangkan memasuki usia 40 tahun, kesempatan hamil berkurang hingga 

40%. Setelah usia 40 tahun wanita hanya punya maksimal 10% kesempatan 

untuk hamil. Masalah kesuburan alat reproduksi merupakan hal yang sangat 

penting untuk diketahui. Dimana dalam masa wanita usia subur ini harus 

menjaga dan merawat personal hygiene yaitu pemeliharaan keadaan alat 

kelaminnya dengan rajin membersihkannya. Oleh karena itu WUS 

dianjurkan untuk merawat diri. Untuk mengetahui tanda-tanda wanita usia 

subur antara lain dengan melihat siklus haidnya.27 

 

 

 



 

4. Pengetahuan 

a. Definisi  

Pengetahuan merupakan hasil tahu seseorang yang melakukan 

pengideraan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui 

panca indera manusia, yaitu indera penglihatan, pendengara, 

penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia 

diperoleh melalui pendidikan. Pengalaman diri sendiri maupun 

pengalam orang lain, media massa maupun lingkungan.11 

Dalam pengertian lain pengetahuan adalah sebagai yang ditemui 

dan diperoleh melalui suatu pengamatan. Pengetahuan muncul ketika 

seseorang menggunakan indera atau akal pikirannya untuk 

mengendalikan benda atau peristiwa tertentu yang belum pernah dilihat 

atau diarasakan sebelumnya. 

Menurut Notoatmodjo (2010), bahwa seseorang mengambil 

perilaku yang baru dalam dirinya, orang tersebut melakukan beberapa 

proses tertentu yaitu: 

1) Kesadaran (Awareness) 

Dimana orang tersebut menyadari dalam arti mengetahui terlebih 

dahulu terhadap stimulus. 

2) Merasa tertarik (Interest) 

Seseorang tersebut merasa tertarik terhadap benda atau obyek yang 

dilihatnya. 



 

3) Menimbang-nimbang (Evaluation) 

Menimbang-nimbang terhadap baik buruknya objek atau benda 

tersebut bagi dirinya. 

4) Beradaptasi  

Dimana subyek telah berperilaku baru sesuai dengan pengetahuan. 

Kesadaran terhadap benda atau objek yang iya terima.  

b. Tingkat Pengetahuan 

Tingkat pengetahuan merupakan domain yang sangat penting 

dalam membentuk tindakan seseorang sedangkan perilaku akan bersifat 

langgeng apabila didasari oleh pengetahuan dan kesdaran. Secara terinci 

perilaku manusia merupakan refleksi dari gejala kejiwaan yang salah 

satunya adalah pengetahuan. Menurut Notoatmodjo (2010) tingkat 

pengetahuan dibagi menjadi 6 (enam) yaitu: 

1) Tahu (know) 

Tahu diartikan sebagai mengigat suatu materi yang telah 

dipelajari sebelumnya. Termasuk kedalam pengetahuan tingkat ini 

adalah mengingat (recall) terhadap sesuatu yang spesifik dari 

seluruh bahan yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima. 

Oleh karena itu “tahu” adalah merupakan tingkat pengetahuan yang 

paling rendah. Kata kerja untuk mengukur apakah orang tahu 

tentang apa yang dipelajari atnra lain menyebutkan, menguraikan, 

mendefenisikan, menyatakan, dan sebagainya. 



2) Memahami (Comprehension) 

Memahami dapat diartikan sebagai kemampuan 

menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan dapat 

menginterpretasikan materi tersebut secara benar. Orang yang telah 

paham terhadap objek atau materi harus dapat menjelaskan, 

menyebutkan contoh, menyimpulkan dan sebagainya terhadap objek 

yang dipelajari. 

3) Aplikasi (Application) 

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan 

materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi atau yang 

sebenarnya. Aplikasi ini bias diartikan sebagai aplikasi atau 

penggunaan hokum-hukum, rumus, metode, prinsip dan sebagainya 

dalam konteks atau situasi lain. 

4) Analisis (Analysis) 

Analisis adalah suati kemampuan untuk menjalankan materi 

obyek ke dalam komponen-komponen tetapi masih ada kaitannya 

satu sama lain. Kemampuan analisi ini dapat dilihat dari penggunaan 

kata-kata kerja. Dapat menggunakan (membuat bagan), 

membedakan, memisahkan, mengelompokan dan sebagainya. 

 

 

 

5) Sintesis 



Sintesis menunjukan kepada suatu kemampuan untuk 

meletakkan dan menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu 

bentuk keseluruhan yang baru. Dengan kata lain sintesis itu suatua 

kemampuan untuk menyusun formula baru dari formulasi-formulasi 

yang ada. Misalnya dapat menyesuaikan dan sebagainya terhadap 

suatu teori-teori atau rumusan-rumusan yang telah ada. 

6) Evalusi (Evaluation) 

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan 

penilaian terhadap suatu materi atau obyek. Penilaian terhadap suatu 

evaluasi didasari suatu kinerja yang ditentukan sendiri atau 

menggunakan kriteria-kriteria yang telah ada. 

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan 

Menurut Notoatmodjo (2010), faktor-faktor yang mempengaruhi 

tingkat pengetahuan adalah: 

1) Tingkat pengetahun  

Pendidikan adalah upaya untuk memberikan pengetahuan sehingga 

terjadi perubahan perilaku positif yang meningkat. 

2) Sosial ekonomi 

Tingkat kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup 

 

 

3) Informasi dan teknologi 



Seseorang mempunyai sumber informasi yang lebih baik banyak 

akan mempunyai pengetahuan yang lebih luas. 

4) Budaya 

Tingkah laku manusia atau kelompok manusia dalam memenuhi 

kebutuhan yang meliputi sikap dan kepercayaan. 

5) Pengalaman  

Suatu yang pernah dialami seseorang akan menambahkan 

pegalaman 

d. Sumber pengetahuan 

Pengetahuan seseorang diperoleh dari pengalaman dari berbagai 

sumber, misalnya: media massa, media elektronik, buku petunjuk, 

petugas kesehatan, media poster, kerabat dekat, dsb. Pengetahuan sangat 

berhubungan dengan pendidikan, sedangkan pendidikan merupakan 

salah satu kebutuhan dasar manusia yang sangat dibutuhkan untuk 

mengembangkan diri. Semakin tinggi pendidikan, semakin mudah 

menerima serta mengembangkan pengetahuan dan teknologi.11 

e. Cara pegukuran pengetahuan 

Dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara 

langsung (wawancara) atau melalui pertanyaan-pertanyaan tertulis atau 

angket.11 

 

5. Media Promosi Kesehatan 

a. Promosi kesehatan  



Upaya agar masyarakat berperilaku atau mengadopsi perilaku 

kesehatan denagn cara persuasi, bujukan, imbauan, ajakan, memberikan 

informasi, memberikan kesadaran dan sebagainya melalui kegiatan 

yang disebut pendidikan atau promosi kesehatan. 

Unsur-unsur pendidikan, yaitu: 

1) Input adalah sasaran pendidikan (individu, kelompok, masyarakat), 

dan pendidik (pelaku pendidikan 

2) Proses (upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain) 

Sedangkan pendidikan promosi adalah usaha menyampaikan pesan 

kasehatan kepada masyarakat. Adanya pesan tersebut diharapkan 

individu dapat memperoleh pengetahuan tentang kesehatan yang lebih 

baik. Pengetahuan tersebut akhirnya diharapakan dapat berpengaruh 

terhadap perilaku. Hasil yang diharapakan dari suatu promosi kesehatan 

adalah perilaku kesehatan. Agar diperoleh hasil yang efektif dalam 

proses promosi kesehatan. Agar diperoleh hasil yang efektif dalam 

proses promosi kesehatan diperlukan alat bantu atau media pendidikan. 

Fungsi media dalam pendidikan adalah sebagai alat peraga untuk 

menyampaikan informasi atau pesan-pesan tentang kesehatan. 

Promosi kesehatan juga merupakan proses pendidikan yang tidak 

lepas dari proses belajar. Teori proses belajar yang berlandaskan 

psikologi kognitif seperti yang dirumuskan oleh Neisser; bahwa proses 

belajar adalah transformasi dari masukan (input), kemudian input 

tersebut direduksi, diuraikan, disimpan, ditemukan kembali, dan 



dimanfaatkan. Dalam kegiatan belajar terdapat tiga persoalan pokok, 

yakni masukan (input), proses, dan keluaran (output). Persoalan 

masukan menyangkut subjek atau sasaran belajar itu sendiri dengan 

berbagai latar belakangnya. Persoalan proses adalah mekanisme atau 

proses terjadinya perubahan kemampuan pada diri subjek belajar. Di 

dalam proses ini terjadinya pengaruh timbal balik antar berbagai faktor, 

metode yang digunakan, alat bantu belajar, dan materi atau bahan yang 

dipelajari. Sedangkan keluaran merupakan hasil belajar itu sendiri, yang 

terdiri dari kemampuan baru atau perubahan baru pada diri subjek 

belajar.28 

Metode dan teknik promosi kesehatan adalah suatu kombinasi 

antara cara-cara atau metode dan alat-alat bantu atau media yang 

digunakan dalam setiap pelaksanaan promosi kesehatan. 

1) Metode promosi kesehatan individual 

2) Metode promosi kesehatan kelompok  

Kelompok besar, yaitu apabila peserta penyuluhan lebih dari 15 

orang. Salah satu metode yang baik untuk kelompok besar adalah 

ceramah. Metode ini baik untuk sasaran yang berpendidikan tinggi 

ataupun rendah. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam 

menggunakan metode ceramah adalah penceramah menguasai 

materi yang akan diceramahkan, mempelajari materai dengan 

sistematik yang baik, mempersiapkan alat-alat bantu pengejaran.29 

b. Media promosi kesehatan 



Salah satu faktor kunci dalam memberikan pendidikan pasien 

adalah media yang digunakan dalam memberikan pendidikan. Menurut 

pandangan para ahli penelitian, indra yang paling banyak menyalurkan 

pengetahuan ke otak adalah indra penglihatan yaitu sekitar 75-87%, 

sedangkan 13% melalui indra pendengar, dan 12% dari indra yang lain. 

Media dalam pemberian pendidikan pasien telah jauh berkembang di 

jaman digital ini. Pemanfaatan smartphone dalam pendidikan pasien 

melalui mobile health (mHealth) mulai dikembangkan. mHealth 

merupakan praktik peayanan kesehatan yang didukung oleh system 

telekomunikasi dan proses elektronik melalui telepon genggam dan 

smartphone. Telepon denggan atau smartphone digunakan untuk 

menangkap, menganalisis, menyimpan, dan mengirimkan informasi 

terkait kesehatan dari berbagai sumber, termasuk masukan personal, 

sensor, dan system penerimaan biomedis lainnya.30,31  

Pendidikan kesehatan masyarakat dapat diberikan kepada sasaran 

baik secara langsung maupun melalui media tertentu. Disebut media 

promosi kesehatan karena alat-alat tersebut merupakan saluran untuk 

menyampaikan informasi kesehatan dan alat-alat tersebut digunakan 

untuk mempermudah penerimaan pesan-pesan kesehatan bagi 

masyarakat atau klien. 

Media disusun berdasarkan prinsip bahwa pengetahuan yang ada 

pada setiap manusia diterima melalui panca indera. Semakin banyak 

indera yang digunakan untuk menerima sesuatu maka semakin banyak 



dan jelas pengetahuan yang diperoleh. Seseorang atau masyarakat di 

dalam proses pendidikan dapat memperoleh pengetahuan melalui 

berbagai macam alat bantu/peraga/media pendidikan. Tetapi masing-

masing alat mempunyai intensitas yang berbeda-beda di dalam 

membantu permasalahan seseorang.32  

Elgar Dale membagi alat peraga tersebut menjadi sebelas macam, 

dan sekaligus menggambarkan tingkat intensitas tiap-tiap alat tersebut 

dalam sebuah kerucut yaitu:28 

 

 

c. Mascam-macam alat bantu atau media: 

Pada garis besarnya ada 3 macam alat bantu atau media, yaitu : 

1) Alat bantu lihat (visual aids) 

2) Alat bantu dengar (audio aids) 

3) Alat bantu lihat-dengar (audio visual aids) 28 

d. Media elektronik 

Media elektronik sebagai sasaran untuk menyampaikan pesan-pesan 

atau informasi kesehatan berbeda-beda jenisnya. Antara lain: 



1) WhatsApp  

a) Pengertian  

WhatsApp merupakan aplikasi dalam smartphone yang 

menyediakan layanan pengalaman bertukar pesan dan melakukan 

penggilan yang sederhana, aman dan reliabel. Pesan yang 

dikirimkan melalui whatsapp dapat berupa teks, foto, video, 

dokumen, lokasi daan panggilan suara. Pesan dan panggilan 

diamankan dengan enkripsi end-to-end, berarti bahwa tidak ada 

pihak ketiga termasuk wahtsapp yang dapat membaca pesan atau 

mendengar panggilan. Wahtsapp menggunakan koneksi internet 

dalam mengirim maupun menerima pesan sehingga koneksi 

internet dalam mengirim maupun menerima pesan sehingga 

pengguna whatsApp tidak perlu membayar untuk setiap pesan 

selama tidak melewati batas data dalan paket internet. Pengguna 

whatsApp dapat mengirimkan pesan berupa dokumen dengan 

ukuran hingga 100 mb. Hal ini memudahkan pengguna whatsApp 

untuk membagikan pesan kepada pengguna whatApp yang lain. 

15 

WhatsApp adalah aplikasi populer dengan jumlah pengguna 

tertinggi di dunia. Pengguna WhatsApp dapat memanfaatkan 

fasilitas mengirim pesan, gambar, video dan video call hingga 

membuat kelompok diskusi. WhatsApp merupakan aplikasi yang 



paling sering digunakan dan dengan durasi yang paling lama oleh 

pengguna smartphone.17 

Dalam penelitian Meining  (2017) dengan Pengaruh Edukasi 

Melalui Media Whatsapp Terhadap Pengetahuan Ibu Dalam 

Memberikan Asi Eksklusif. Intervensi penyuluhan melalui 

whatsapp dilakukan selama 2 minggu. Edukasi melalui media 

whatsapp praktis karena dapat diakses dimanapun ibu berada 

melalui smartphone yang dimiliki.15 

b) Kelebihan 

Keutuamaan menggunakan WhatsApp adalah memiliki 

koneksi 24 jam nonstop selama kita tersambung dengan internet. 

Sehingga memudahkan untuk menerima dan mengrim pesan 

kapan dan dimanapun. Dengan sesame pengguna Whatsapp, kita 

dapat bertukar foto, audio maupun video. Ita juga bias membuat 

group yang terdiri dari banyak orang untuk mengobrol online 

melalui whatsApp.33 

Kelebihan media whatsapp adalah:  

1) whatsapp memudahkan akses dengan pemberi materi edukasi 

terkait bimbingan dan informasi 

2) memungkinkan komunikasi antara pemberi edukasi dan 

penerima edukasi 

3) memungkinkan diskusi 

4) mendukung untuk saling berbagi di antara penerima edukasi 



5) sebagai program pembelajaran memungkinkan cara kerja 

yang sederhana dan pembiayaan rendah. 

c) Broadcast  

Broadcast adalah cara untuk kirim pesan ke banyak 

pengguna. Broadcast merupakan fasilitas dari whatsapp 

messenger. serta membagi informasi dalam waktu yang cepat 

dan tak terbatas. Jika media tradisional menggunakan media 

cetak dan media broadcast, maka media sosial menggunakan 

internet.34,35 

 

 

 

 

 

e. Media cetak 

Media cetak sebagai alat bantu promosi kesehatan sangat 

bervariasi, antara lain sebagai berikut: 

1) Leaflet 

Adalah bentuk penyimpanan informasi atau pesan-pesan 

kesehatan melalui lembaran yang dilipat. Isi informasi dapat dalam 

bentuk kalimat maupun gambar, atau kombinasi. Kelebihan Leaflet 

adalah tahan lama, mencakup orang banyak, biaya tidak tinggi, tidak 

perlu listrik, dapat dibawa kemana-mana, dapat mengungkit rasa 



keindahan, mempermudah pemahaman dan, meningkatkan gairah 

belajar. Kelemahan adalah media ini tidak dapat menstimulir efek 

suara dan efek gerak, mudah terlipat.36 
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Gambar 1. Kerangka teori  Lawrence Green (1980) 

(sumber: Green, Lawrence and Marshall W. Kreuter, 1991) 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Kerangka Konsep 

Variabel Independen    Variabel Dependen 

 

 

 

  

 

 

 

Gambar 2. Kerangka Konsep Penelitian 

 

D. Hipotesis  
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Hipotesa merupakan suatu jawaban sementara dari pertanyaan 

penelitian, yaitu berfungsi untuk menentukan kearah pembuktian. Dalam 

penelitian ini yaitu penyuluhan dengan media Broadcast Whatsapp Messenger 

mempengaruhi peningkatkan pengetahuan wanita usia subur tentang deteksi 

dini kanker serviks dengan metode IVA dibandingkan metode leaflet. 

 

 

 

 


