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ABSTRAK 

 

Kanker serviks di Indonesia menempati urutan kedua terbanyak dari seluruh jenis kanker pada 

wanita dan jenis kanker ini menyebabkan kematian wanita akibat kanker yang paling 

utama.Tingginya angka kematian akibat kanker serviks disebabkan karena wanita tidak menjalani 

pemeriksaan secara dini.Kejadian kanker serviks yang merupakan dapat dicegah dengan deteksi 

dini dengan Tes IVA.Target cakupan dari program tes IVA di Kabupaten Karawang belum 

memenuhi target sasaran.Salah satu upaya yang dapat mempengaruhi niat dan keikutsertaan ibu 

pada deteksi dini kanker serviks adalah pendidikan kesehatan melalui film.Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh pendidikan kesehatan melalui film terhadap sikap ibu pada tes IVA di 

Kabupaten Karawang. 

Jenis penelitian ini adalah nonrandomized controlled trial dengan rancangan nonrandomized 

within group design. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik consecutive sampling pada 60 

responden.Analisis bivariat yang digunakan pada penelitian ini adalah uji wilcoxon. 

Hasil penelitian menunjukkan ter·dapat pengaruh positif pendidikan kesehatan melalui film 

terhadap niat ibu (P<0,05) dengan peningkatan median (rentang) skor niat dari 25 (0-50) menjadi 

100 (0-100), terdapat pengaruh positif pendidikan kesehatan melalui film terhadap keikutsertaan 

ibu dari 0 orang (0%) menjadi 36 orang (60%) yang ikutserta pada tes IVA.Kesimpulan penelitian 

ini adalah terdapat pengaruh positif pendidikan kesehatan melalui film terhadap niat dan 

keikutsertaan ibu pada tes IVA.Pada penelitian ini disarankan agar pendidikan kesehatan melalui 

film dapat digunakan sebagai salah satu metode pada program tes IVA di Kabupaten Karawang. 
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Pendahuluan 

anker serviks merupakan salah satu jenis kanker yang memiliki insiden dan angka kematian pada 

wanita tinggi.Jenis kanker ini menyebabkan kematian wanita akibat kanker yang paling utama.1,2 

lnsiden penyakit kanker serviks di Indonesia adalah sekitar 17 per 100.000 penduduk.Kanker 

serviks di Indonesia menempati urutan kedua terbanyak dari seluruh jenis kanker pada wanita 

setelah kanker payudara yaitu sebanyak 13% dan wanita yang meninggal akibat penyakit ini 

sebanyak 10,3%.3 Salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki insiden kanker serviks yang 

tinggi adalah Provinsi Jawa Barat.Berdasarkan data dan Sistem lnformasi Rumah Sakit atau SIRS 


