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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kanker serviks adalah penyakit akibat tumor ganas pada daerah serviks (leher 

rahim) sebagai akibat adanya pertumbuhan jaringan yang tidak terkontrol dan 

merusak jaringan normal di sekitarnya (Kumalasari 2012). Kanker servik sendiri 

merupakan salah satu keganasan yang tersering pada wanita dan merupakan salah 

satu penyebab kematian terbesar pada wanita (Rasjidi 2010).  

Penyebab kanker leher rahim adalah Human Papilloma Virus (HPV). Virus ini 

ditemukan pada 95% kasus kanker leher rahim (Depkes RI, 2007 dalam Dewi L, 

Suryani, Murdani, 2013). Setiap wanita beresiko terkena infeksi HPV onkogenik yang 

dapat menyebabkan kanker leher rahim. HPV dapat dengan mudah ditularkan 

melalui aktivitas seksual dan beberapa sumber tranmisi tidak tergantung dari adanya 

penetrasi, tetapi juga melalui sentuhan kulit diwilayah genital tersebut (skin to skin 

genital contact). Dengan demikian wanita yang aktif secara seksual memiliki resiko 

terkena kanker leher rahim (Emilia, 2010). 

Seringkali kanker leher rahim ini tidak menimbulkan gejala tetapi jika sudah 

berkembang menjadi kanker leher rahim, barulah muncul gejala-gejala seperti 

perdarahan serta keputihan yang tidak normal, sakit saat buang air kecil, dan rasa 

sakit saat  berhubungan seksual. Wanita yang berhubungan seksual dibawah usia 20 

tahun serta sering berganti pasangan beresiko tinggi terkena. Namun hal ini tidak 

menutup kemungkinan akan terjadi pada wanita yang setia pada satu pasangan saja. 
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Gejala kanker leher rahim pada kondisi pra-kanker ditandai dengan ditemukannya 

sel-sel abnormal dibagian bawah servik. Cara deteksi dini  yang paling sering 

dilakukan  ialah  metode usapan (smear) lendir leher  rahim  menurut  Papanicolaou atau  

sering dikenal dengan Pap Smear. Petugas kesehatan akan melakukan pengambilan 

lender pada leher rahim dengan cara usapan (smear) untuk kemudian diperiksa di 

laboratorium.  Selain  pemeriksaan  pap  smear ada cara deteksi yang lebih sederhana 

yaitu dengan cara inspeksi visual setelah meneteskan asam cuka atau asam acetat 2% - 

5%, yang dikenal dengan IVA (inspeksi visual dengan asam  asetat) atau  VIA  (visual  

inspection  with  acetic acid).  Metode ini sangat  menguntungkan  karena biaya untuk  

pemeriksaan  cukup  terjangkau (Prawirohardjo, 2006 dalam Saraswati, 2011). 

Kanker leher rahim menempati urutan kedua dari seluruh kanker pada 

perempuan dengan incidence rate 9,7 % dan jumlah kematian 9,3 % dari seluruh kanker 

pada perempuan di dunia. Menurut (WHO, 2007 dalam Dewi L, Suryani, Murdani, 

2013 ), diperkirakan lebih dari 500.000 kasus baru kanker leher rahim ditemukan di 

dunia dan 90% dari seluruh kasus tersebut terdapat di negara – negara berkembang. 

Hampir 260.000 kasus kematian wanita terjadi akibat kanker leher rahim dan hampir 

95% dari kasus tersebut terjadi di negara – negara berkembang. Bila hal ini tidak di 

tindaklanjuti dengan segera, kematian akibat kanker leher rahim diperkirakan akan 

meningkat hampir 25% pada sepuluh tahun mendatang. Dalam cakupan wilayah 

Indonesia sendiri, diperkirakan 15.000 kasus baru kanker servik terjadi setiap 

tahunnya, sedangkan angka kematiannya diperkirakan 7.500 kasus pertahun. Tidak 

hanya itu, setiap harinya diperkirakan terjadi 41 kasus baru kanker servik dan 20 

perempuan meninggal dunia karena penyakit tersebut. Dengan angka kejadian ini, 

kanker servik menduduki urutan pertama di Indonesia pada wanita usia 15 sampai 44 

tahun (Wijaya, 2010, dalam Palimbo, Widodo, 2012). Kanker yang terbanyak dialami 
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oleh wanita Indonesia adalah kanker leher rahim (36% dari semua kanker yang 

dialami wanita) dan 70% sudah ditemukan dalam kondisi tahap lanjut. Berdasarkan 

data kunjungan pasien se-kabupaten Bima periode Januari sampai Desember 2014 

tercatat ada sebanyak 29 kasus yang tertangani. Kanker ini merupakan penyebab 

utama kematian kanker dikalangan wanita Indonesia. Hal ini disebabkan mayoritas 

penderita datang berobat dengan keadaan sudah stadium lanjut. 

Prevalensi tumor/kanker di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 2.86% 

dengan prevalensi tertinggi yaitu sebesar 19.3% adalah kanker ovarium dan serviks 

uteri (Oemiati, 2011). Sedangkan dari data Rumah Sakit Umum Propinsi NTB di 

ruang nifas jumlah penderita kanker leher rahim (serviks) tahun 2011 sebanyak 14 

orang dan meninggal 1 orang, tahun 2012 sebanyak 23 orang, meninggal 5 orang, 

sedangkan tahun 2013 baru sampai bulan Juli 2013 jumlah penderita sudah mencapai 

sebanyak 23 orang, meninggal 2 orang.  

Berdasarkan data rutin Subdit Kanker Direktorat Penyakit Tidak Menular, 

Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, 

Kementerian Kesehatan RI, sampai dengan tahun 2013, program deteksi dini kanker 

serviks dan kanker payudara baru diselenggarakan pada 717 Puskesmas dari total 

9.422 Puskesmas di 32 provinsi. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa Puskesmas 

yang memiliki program deteksi dini masih sangat sedikit atau sekitar 7,6%. Sampai 

dengan tahun 2013, terdapat 405 trainer yang bertugas untuk memberikan pelatihan 

kepada provider deteksi dini di masing-masing provinsi di Indonesia. Trainer tersebut 

terdiri dari dokter spesialis obstetri ginekologi, dokter spesialis bedah onkologi, 

dokter spesialis bedah onkologi, dokter umum, dan bidan. Dari seluruh provinsi di 

Indonesia, hanya Provinsi Aceh yang belum memiliki trainer deteksi dini, sementara 

provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki trainer terbanyak, yaitu 36 orang. Diharapkan 
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jumlah trainer akan semakin bertambah sehingga jumlah provider dan skrining akan 

semakin meningkat pula. Dari seluruh kabupaten yang ada di provinsi Nusa Tenggara 

Barat (NTB) terdapat jumlah penderita kanker leher rahim sebanyak 958 orang  dari 

seluruh Wanita Usia Subur (WUS) yang terdapat di NTB. 

Deteksi dini kanker leher rahim merupakan terobosan inovatif dalam 

pembangunan kesehatan untuk mengurangi angka kematian dan kesakitan akibat 

kanker leher rahim (Depkes RI, 2008 dalam Dewi L, Suryani & Murdani, 2013 ). 

Perempuan yang melakukan deteksi dini kanker leher rahim akan menurunkan resiko 

terkena kanker leher rahim karena deteksi dini ini ditunjukan untuk menemukan lesi 

pra-kanker sedini mungkin, sehingga pengobatan dapat segera diberikan bila lesi di 

temukan (Depkes RI, 2007 dalam Dewi L, Suryani & Murdani, 2013). Salah satu 

metode alternatif skrining kanker leher rahim yang dapat menjawab ketentuan – 

ketentuan tersebut adalah inspeksi visual dengan asam asetat ( IVA ). 

Pemeriksaan IVA pertama kali diperkenalkan oleh Hinselman, dilakukan dengan 

cara melihat langsung pada leher rahim yang telah dioles dengan larutan asam asetat 

3-5%. Jika tidak ada perubahan warna atau tidak muncul plak putih, maka hasil 

pemeriksaan dinyatakan negatif. Sebaliknya, jika leher rahim berubah warna timbul 

plak putih, maka dinyatakan positif lesi atau didapatkan lesi pra-kanker. Deteksi 

dengan IVA ini sangat dianjurkan oleh Departemen Kesehatan, hal ini dikarenakan 

metode IVA cukup sederhana, biaya cukup murah, cepat dan hasil segera diketahui, 

dan pelatihan kepada tenaga kesehtan lebih mudah dilakukan (Wijaya, 2010). 

Deteksi dengan IVA ini sangat dianjurkan oleh Departemen Kesehatan, hal ini 

dikarenakan metode IVA cukup sederhana, biaya cukup murah, cepat dan hasil 

segera diketahui, dan pelatihan kepada tenaga kesehtan lebih mudah dilakukan 
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(Wijaya, 2010). Pemeriksaan IVA dianjurkan bagi semua perempuan berusia antara 

30-50 tahun, setiap wanita yang sudah atau pernah menikah, wanita yang beresiko 

tinggi seperti perokok, menikah muda, sering berganti-ganti pasangan, memiliki 

banyak anak, dan mengidap penyakit menular, penggunaan kortikosteroid dalm 

waktu lama cotohnya pada pasien asthma dan lupus (Sukaca, 2009). 

Kesadaran perempuan Indonesia untuk melakukan deteksi dini kanker serviks 

secara teratur masih rendah. Cakupan deteksi dini di Indonesia kurang dari lima 

persen sehingga banyak kasus kanker serviks ditemukan pada stadium lanjut yang 

seringkali menyebabkan kematian. Hasil yang kurang memadai disebabkan beberapa 

faktor, antara lain tidak tercakupnya golongan wanita yang mempunyai risiko (high 

risk group) dan teknik pengambilan sampel untuk pemeriksaan sitologi yang salah. 

Ada beberapa faktor yang mendukung WUS (Wanita Usia Subur) melakukan 

pemeriksaan IVA (Inspeksi Visual dengan pulasan Asam asetat) yaitu: faktor 

pendidikan, faktor pengetahuan, dan dukungan keluarga. Masalah lain dalam usaha 

skrining kanker serviks ialah keengganan wanita diperiksa karena malu. Penyebab lain 

ialah kerepotan, keraguan akan pentingnya pemeriksaan, kurangnya pengetahuan 

tentang pentingnya pemeriksaan, takut terhadap kenyataan hasil pemeriksaan yang 

akan dihadapi, ketakutan merasa sakit pada pemeriksaan, rasa segan diperiksa oleh 

dokter pria atau pun bidan dan kurangnya dorongan keluarga terutama suami. Banyak 

masalah yang berkaitan dengan pasien dapat dihilangkan melalui pendidikan terhadap 

pasien dan hubungan yang baik antara dokter/bidan. Di samping itu, inovasi skrining 

kanker serviks dalam pelayanan kesehatan masyarakat dapat dilakukan bersamaan. 

Interval pemeriksaan sitologi (screening interval) merupakan hal lain yang penting 

dalam metode skrining (Febri, 2010 dalam Rahma dan Prabandari 2011). 
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Dalam upaya memerangi kanker leher rahim di masyarakat banyak menemui 

kendala. Masalah dalam upaya pemeriksaan kanker leher rahim dengan pemeriksaan 

IVA adalah keengganan para wanita diperiksa karena malu. Penyebab lain seperti 

keraguan akan pentingnya pemeriksaan, kurangnya pengetahuan tentang pentingnya 

pemeriksaan, ketidak tahuan yang dilakukan saat pemeriksaan, serta ketakutan merasa 

sakit saat pemeriksaan. Rendahnya pengetahuan WUS tentang pemeriksaan IVA 

menyebabkan sikap WUS kurang dalam melakukan pemeriksaan IVA untuk deteksi 

kanker leher rahim. Dampak dari rendahnya sikap ini menyebabkan sebagian besar 

WUS datang berkunjung dengan didiagnosa kanker leher rahim stadium lanjut 

(Sarwono, 2005). 

Upaya deteksi  dini  dengan  cara pap  smear  atau  IVA  belum banyak diketahui  

masyarakat  luas.  Salah  satu  metode untuk  menyebarluaskan informasi tentang 

deteksi dini adalah dengan melakukan promosi kesehatan. Promosi kesehatan  

dengan  metode ceramah  interaktif merupakan  upaya yang dapat digunakan agar 

lebih dapat menjamin peningkatan pengetahuan, sikap  dan  perubahan  perilaku. 

Metode diskusi interaktif akan lebih efektif jika didukung dengan alat bantu berupa 

media. Media dapat mewakili  apa yang  kurang  mampu  diucapkan  oleh pemberi 

informasi, baik melalui kata-kata atau kalimat tertentu, bahkan keabstrakan bahan 

dapat dikonkritkan dengan kehadiran media (Saraswati, 2011). 

Oleh  karena itu,  perlu adanya suatu  usaha untuk  meningkatkan motivasi  

WUS agar lebih  berperan  aktif  mengikuti program skrining kanker serviks.  Salah  

satunya adalah dengan pemberian  informasi  dengan promosi kesehatan  tentang 

bahaya kanker serviks dan pentingnya skrining bagi  WUS dalam upaya deteksi  dini  

kanker serviks.  Dengan  adanya pengetahuan  yang baik tentang kanker serviks dan  
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permasalahannya, diharapkan WUS dapat berpartisipasi aktif dalam program skrining 

kanker serviks (Saraswati, 2011). 

Penggunaan media penyuluhan kesehatan akan membantu memperjelas 

informasi yang disampaikan, karena dapat lebih menarik, lebih interaktif, dapat 

mengatasi batasan ruang, waktu dan indra manusia. Agar informasi yang disampaikan 

bisa lebih jelas dan mudah difahami sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, maka 

informasi tersebut perlu dikemas sesuai dengan karakteristik dari setiap media yang 

digunakan (Zakaria, 2002 dalm Kumboyono, 2011). Berdasarkan sebuah penelitian, 

manusia hanya meretensi 20% dari apa yang mereka lihat, dan 30% dari apa yang 

mereka dengar. Akan tetapi mereka mampu mengingat informasi sebanyak 50% dari 

apa yang mereka lihat dan dengar, dan sebanyak 80% informasi yang mereka peroleh 

jika mereka melihat, mendengar, dan melakukan informasi tersebut secara bersama-

sama (Computer Technology Research, 1993, dalam Kumboyono, 2011). 

Penggunaan media cetak yang dihasilkan melalui proses mekanik dan fotografis 

hanya menstimulasi indra mata (penglihatan). Media ini memiliki ciri antara lain 

dibaca secara linear, komunikasi satu arah, statis, berorientasi pada peserta, informasi 

yang ada bisa diatur oleh peserta didik. Media audio visual dihasilkan melalui proses 

mekanik dan elektronik dengan menyampaikan pesan atau informasi secara audio dan 

visual memberikan stimulus terhadap mata (penglihatan) dan telinga (pendengaran). 

Media ini memiliki ciri menyajikan visual dinamis, dirancang dan disiapkan terlebih 

dahulu, refresentasi fisik dan gagasan, memegang prinsip (psikologis, behavioristik 

dan kognitif (Setiawati dan Dermawan, 2008 dalam Kumboyono, 2011). 

Media disusun berdasarkan prinsip bahwa pengetahuan yang ada pada setiap 

manusia itu diterima atau ditangkap melalui panca indra, semakin banyak indra yang 

digunakan untuk menerima sesuatu maka semakin banyak dan semakin jelas 
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pengertian atau pengetahuan yang diperoleh (Notoatmodjo, 2003 dalam 

Kumboyono, 2011). Menggunakan media cetak dengan media audio visual bisa 

meningkatkan pengetahuan pasien tuberkulosis, dimana pada media cetak hanya 

memberikan stimulus pada satu indra dan media audio visual dua indra. Dari 

perbedaan jumlah indra yang distimulasi dari proses penyuluh dengan media yang 

berbeda apakah peningkatan kunjungan WUS pada pemeriksaan IVA juga berbeda. 

Sehingga tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perbedaan efek penyuluhan 

kesehatan menggunakan media cetak dengan media audio visual terhadap 

peningkatan kunjungan WUS pada pemeriksaan IVA (Kumboyono, 2011). 

Media cetak dihasilkan melalui proses percetakan mekanis dan fotografis, 

diantaranya bisa berupa teks, grafik dan foto. Media cetak ini merupakan bagian dari 

saluran informasi masyarakat di samping media eletronik dan juga media digital. Ada 

beberapa kelebihan yang di miliki media cetak antara lain : Murah, dapat diakses oleh 

kalangan luas, tidak memerlukan peralatan, bersifat fleksibel, mudah dibawa ke mana-

mana, dapat digunakan untuk menyampaikan semua materi pembelajaran,bisa dibaca 

di mana saja dan kapan saja, tidak terikat tempat dan waktu membosankan (Setiawan, 

Dermawan, 2008). 

Media audio visual dihasilkan melalui proses mekanik dan elektronik dengan 

menyajikan informasi atau pesan secara audio dan visual atau yang menandung unsur 

suara dan gambar. Contoh dari audio visual antara lain TV, proyektor film, video. 

Ada beberapa kelebihan yang di miliki media audio visual antara lain : Interaktif, 

individual, fleksibel, cost effectiveness, motivasi, umpan balik, record keeping, 

kontrol ada pada pengguna (Nursalam, Efendi, 2008). 

Berdasarkan data hasil studi pendahuluan yang dilakukan di wilayah kerja 

puskesmas bolo didapatkan bahwa jumlah penduduk WUS (Wanita Usia Subur) di 
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kecamatan bolo desa rato Rt 09 sebanyak  105 orang. Hasil kegiatan pemeriksaan 

deteksi dini kanker leher rahim dengan pemeriksaan IVA per November 2016 - 

Januari 2017 di Puskesmas Bolo sebanyak 20 WUS. 

 

1.2 Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan masalah yaitu adakah 

perbedaan tingkat kunjungan WUS antara media cetak dan media audio visual pada 

pemeriksaan IVA di wilayah kerja UPT Puskesmas Bolo ? 

1.3 Tujuan penelitian 

1.3.1 Tujuan umum 

Mengetahui perbedaan tingkat kunjungan WUS yang diberikan promosi 

kesehatan menggunakan media cetak dan media audio visual pada pemeriksaan IVA. 

1.3.2 Tujuan khusus 

a. Mengetahui perbedaan tingkat kunjungan WUS yang diberikan promosi 

kesehatan dengan menggunakan media cetak pada pemeriksaan IVA.   

b. Mengetahui perbedaan tingkat kunjungan WUS yang diberikan promosi 

kesehatan dengan menggunakan media audio visual pada pemeriksaan 

IVA. 

c. Mengidentifikasi perbadaan tingkat kunjungan WUS antara yang 

diberikan promosi kesehatan menggunakan media cetak dan media audio 

visual pada pemeriksaan IVA.  
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1.4 Manfaat 

1.4.1  Manfaat teoritis 

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi 

atau masukan bagi perkembangan ilmu kesehatan dan menambah kajian ilmu 

kesehatan khususnya ilmu keperawatan (broadcasting) dalam pemeriksaan IVA di 

masyarakat. 

1.4.2    Manfaat praktik 

Metode IVA dapat digunakan sebagai kebijakan mendukung program deteksi 

dini kanker leher rahim. Metode ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam 

meningkatkan peran puskesmas, khususnya dalam memberikan pelayanan dalam 

deteksi dini kanker leher rahim. 

1.4.3  Manfaat bagi masyarakat 

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini, WUS termotivasi dalam 

meningkatkan pemeriksaan diri dalam deteksi dini kanker leher rahim dengan 

menggunakan metode IVA. 

1.5 Keaslian penelitian 

Beberapa penelitian yang sama mengenai pemeriksaan IVA ( Inspeksi Visual 

dengan Asam asetat ). 

a. Kumboyo (2011) dengan judul perbedaan efek penyuluhan menggunakan 

media cetak dengan media audio visual terhadap tingkat pengetahuan pasien 

tuberculosis. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif 

observasional analitik dengan pendekatan cross sectional dengan pengukuran 

sesaat atau sekali waktu. Sampel dalam penelitian ini sebesar 20 orang.  
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan efek penyuluhan 

kesehatan menggunakan media cetak dengan media audio visual terhadap 

peningkatan pengetahuan pasien tuberkulosis. 

Hasil dari penelitian ini Berdasarkan uji hipotesis menggunakan uji-t tidak 

berpasangan dengan tingkat kepercayaan 95% didapatkan nilai signifikansi 

sebesar 0.009. Disimpulkan ada perbedaan efek penyuluhan kesehatan 

menggunakan media cetak dengan media audio visual terhadap peningkatan 

pengetahuan pasien tuberkulosis. Sehingga disarankan kepada petugas 

kesehatan untuk menggunakan media audio visual sebagai media penyuluhan 

untuk meningkatkan pengetahuan pasien tuberkulosis. 

Berdasarkan beberapa penjabaran penelitian diatas memiliki 

perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis dimana penelitian 

yang dilakukan yaitu untuk mengetahui perbedaan efektifitas antara media 

cetak dan media audio visual terhadap kunjungan WUS pada pemeriksaan 

IVA sedangkan penelitian yang diatas untuk mengetahui perbedaan efek 

penyuluhan kesehatan menggunakan media cetak dengan media audio visual 

terhadap peningkatan pengetahuan pasien tuberkulosis. 

b. Saleh et al., (2016) dengan judul Visual Inspection of the Cervix with (Acetic 

Acid or Lugol’s Iodine) for Cervical Cancer Screening. Comparative cross-

sectional study was conducted on 1000 women with age range from 18 to 61 

years were attending the obstetric and gynecology Department in Zagazig 

university hospital from January2013 to October 2015. Each one was done 

Papanicolaou smear (PAP), visual inspection with 5% acetic acid (VIA) and 

with 5% Lugol’s iodine (VILI). All women underwent Colposcopy. Analyse 
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of the sensitivity, specificity and predictive values of the results using 

colposcopic directed biopsy as reference was done. 

From 80 positive screening tests by (either PAP, VIA, VILI or colposcopy). 

Pap smear was positive in 14/80 (17.5%), including 4 cases of atypical 

squamous cell with undetermined significance (ASCU), 4 cases of low grade 

squamous cell intraepithelial lesion (LSIL) and 5 cases of high grade 

squamous cell intraepithelial lesion (HSIL) and one case with malignant cells. 

Biopsy was positive in 11/14 of PAP smear. VIA accounted positive in 

23/80 (28.7%) and VILI results were positive in 12/80. Biopsy was positive 

in 21/23 for VIA and 8/12 was positive for  VILI , The Pap smear had a 

sensitivity of 78.57%, specificity of 96.75%, and positive predictive value 

75.12% and negative predictive value of 97.09%. VIA had a sensitivity of 

91.30%, specificity of 85.33% and positive predictive value of 40.11% and 

negative predictive value of 98.05%. VILI had sensitivity of 66.54, specificity 

of 91.32, and positive predictive value 43.51% and negative predictive value 

of 98.31%. 

Precancerous and cancerous lesions of the cervix could be well detected by 

VIA and VILI in low resource locality. Using both testes in matching 

improves the specificity of both to make them good options for screening of 

cancer cervix in this society. 

c. Ni Made Sri Dewi L, Nunuk Suryani & Pancrasia Murdani (2013) dengan 

judul hubungan tingkat pengetahuan dan sikap wanita usia subur (WUS) 

dengan pemeriksaan inspeksi visual asam asetat (IVA) di puskesmas buleleng 

I. Sampel yang dijadikan objek dalam penelitian ini adalah WUS di wilayah 

kerja Puskesmas Buleleng I, Kecamatan Buleleng yang berjumlah 10960 
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orang. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif observasional 

analitik dengan pendekatan cross sectional dengan pengukuran sesaat atau 

sekali waktu. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan teknik simple 

random sampling. Besar sampel dalam penelitian ini adalah 40 orang. 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan pengetahuan WUS dengan 

pemeriksaan IVA. Dimana WUS yang tingkat pengetahuannya tinggi 

cenderung melakukan pemeriksaan IVA dari pada WUS yang pengetahuannya 

rendah. WUS yang pengetahuannya rendah, sebanyak 89,3% tidak melakukan 

pemeriksaan IVA dan 10,7% melakukan pemeriksaan IVA, sedangkan pada 

WUS dengan tingkat pengetahuan tinggi, sebanyak 16,7% tidak melakukan 

pemeriksaan IVA dan 73,3% melakukan pemeriksaan IVA. 

Berdasarkan beberapa penjabaran penelitian diatas memiliki 

perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis dimana penelitian 

yang dilakukan yaitu untuk mengetahui perbedaan efektifitas antara media 

cetak dan media audio visual terhadap kunjungan WUS pada pemeriksaan 

IVA sedangkan penelitian yang diatas hubungan tingkat pengetahuan dan 

sikap WUS pada pemeriksaan IVA.  

d. Sauvaget et al., (2011) dengan judul Accuracy of visual inspection with acetic 

acid for cervical cancer screening. A PubMed search provided original studies 

on VIA accuracy in which the gold standard for confirmatory testing was 

histology alone or colposcopy followed by biopsy. The numbers of 

truepositive, false positive, false-negative, and true-negative results were 

extracted from each study. Metaanalyses were then performed with different 

categories of studies according to confirmatory diagnosis threshold, category 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 
 

of women who received confirmatory testing, and whether a medical 

condition that could affect VIA accuracy was present at screening. The 

reference category consisted of 26 studies in which VIA was performed on 

asymptomaticwomenwho all underwent confirmatory testing and inwhich the 

disease threshold was cervical intraepithelial neoplasia grade. 

We report an 80% sensitivity (range, 79%–82%) and a 92% specificity (range, 

91%–92%) for VIA. Study region, capacity of screener, or size of the study 

population did not modify VIA accuracy. The positive predictive value was 

10% (range, 9%–10%). Conclusion: Screening for precancerous and 

cancerous cervical lesions using VIA is a simple, low-cost, and efficient 

alternative to cytologic testing in low-resource areas. 

e. Rina Arum Rahma dan Fitria Prabandari (2011) dengan judul Beberapa Faktor 

Yang Mempengaruhi Minat WUS (Wanita Usia Subur) Dalam Melakukan 

Pemeriksaan Iva (Inspeksi Visual Dengan Pulasan Asam Asetat) Di Desa 

Pangebatan Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas Tahun 2011. 

Populasi dari penelitian ini adalah semua WUS (Wanita Usia Subur) yang 

tinggal di Desa Pangebatan sejumlah 1636 orang. Jenis penelitian ini adalah 

Studi Korelasi (Correlational Study) merupakan penelitian atau penelaahan 

hubungan antara dua variabel pada suatu situasi atau sekelompok subjek, 

Desain penelitian menggunakan pendekatan cross sectional yaitu penelitian 

untuk mempelajari antara faktor-faktor risiko dengan efek, dengan cara 

pendekatan.  

f. Ahmed Ibrahim., et al (2012) dengan judul Cervical cancer screening in 

primary health care setting in Sudan: a comparative study of visual inspection 

with acetic acid and Pap smear. A cross-sectional study of 934 asymptomatic 
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women living in Khartoum, Sudan, was conducted during 2009–2010. A 

semi-structured questionnaire containing socio-economic and reproductive 

variables was used to collect data from each participant. Methods of 

screening used were VIA and conventional Pap smear, followed by 

colposcopy and biopsy for confirmation of the positive results of both 

screening tests. The tests identified altogether 119 (12.7%) positive women. 

VIA detected significantly more positive women than Pap smear (7.6% 

versus 5.1%; P = 0.004), with an overlap between the two screening tests in 

19% of positive results. There was no significant difference between VIA and 

Pap smear findings and sociodemographic and reproductive factors among 

screened women. Use of colposcopy and biopsy for positive women 

confirmed that 88/119 (73.9%) were positive for cervical intraepithelial 

neoplasia. VIA had higher sensitivity than Pap smear (74.2% versus 72.9%; P 

= 0.05) respectively. Out of 88 confirmed positive cases, 22 (25.0%) cases 

were invasive cervical cancer in stage 1, of which 19 versus three were 

detected by VIA and Pap smear respectively (P = 0.001). VIA had higher 

sensitivity and lower specificity than Pap smear (60.2% versus 47.7%) and 

(41.9% versus 83.8%) respectively. The combination of VIA/Pap has better 

sensitivity and specificity than each independent test (82.6% and 92.2%). 

The findings of this study showed that VIA has higher sensitivity and lower 

specificity compared to Pap smear, but a combination of both tests has 

greater sensitivity and specificity than each test independently. It indicates 

that VIA is useful for screening of cervical cancer in the primary health care 

setting in Sudan, but positive results need to be confirmed by colposcopy and 

biopsy. 
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Berdasarkan beberapa penjabaran penelitian di atas memiliki 

perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis dimana penelitian 

yang dilakukan yaitu untuk mengetahui perbedaan efektifitas antara media 

cetak dan media audio visual terhadap kunjungan WUS pada pemeriksaan iva 

sedangkan penelitian yang diatas hubungan tingkat pengetahuan dan sikap 

WUS pada pemeriksaan IVA. 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan  

”Deskriptif Komparatif” dengan rancangan ” Posttest only Design”. Dua 

kelompok subyek yang diberikan perlakukan berbeda, untuk kelompok 

pertama diberi perlakuan promosi kesehatan menggunakan media cetak dan 

kelompok kedua promosi kesehatan menggunakan media audio visual. 

 




