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TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kanker Serviks 

Kanker serviks adalah tumor ganas yang paling sering ditemukan pada organ 

reproduksi wanita. Kanker serviks adalah kanker yang terjadi pada serviks atau 

leher rahim. Leher rahim merupakan jalan masuk sebelum uterus, letaknya 

diantara rahim dan vagina. Perbatasan antara epitel skuamosa dan torak pada 

ostium serviks disebut pita peralihan, daerah peralihan inilah yang menjadi tempat 

predileksi timbulnya tumor. Banyak kasus pada kanker serviks berupa karsinoma 

epitel skuamosa, tumor tumbuh secara lokal dan pada umumnya menginvasi 

jaringan parametrium dan organ pelvis serta menyebar ke kelenjar limfe kavum 

pelvis (Farida, 2017). 

1. Faktor Resiko Kanker Serviks 

a. Umur 

Perjalanan penyakit menunjukkan kasus dengan usia > 35 tahunmemiliki 

angka yang cukup tinggi yaitu 60,6%. Pada usia > 35 tahun diketahui bahwa 

meningkatkan risiko kanker serviks sebesar 4,23 kali lebih besar dari pada usia 35 

tahun. Rata-rata umur penderita kanker leher Rahim berada di antara 30-70 tahun. 

Meningkatnya risiko kanker pada usia lanjut dikarenakan banyaknya waktu 

pemaparan terhadap karsinogen dan melemahnya system kekebalan tubuh pada 

usia lanjut. Usia dewasa muda, yaitu usia antara 18 sampai 40 tahun sering 

berhubungan dengan masa subur. Pada periode ini masalah kesehatan berganti 

dengan gangguan kehamilan, kelelahan kronis akibat merawat anak, dan tuntutan 



karir. Kegemukan, kanker, depresi, dan penyakit serius tertentu 

mulaimenggerogoti di usia ini (Pradya, 2015). 

b. Hubungan Seksual  

Wanita yang melakukan hubungan seksual di usia muda akan meningkatkan 

risiko untuk terkena kanker serviks. Karena sel kolumner serviks lebih peka 

terhadap metaplasia selama usia dewasa, maka pada wanita yang berhubungan 

seksual sebelum usia 18 tahun akan beresiko untuk terkena kanker serviks lima 

kali lipat. Keduanya, baik usia saat pertama berhubungan seksual maupun jumlah 

pasangan seksual merupakan faktor risiko kuat untuk terjadinya kanker serviks  

(Hartati, dkk, 2014). 

c. Merokok 

Terdapat data yang mendukung terjadinya kanker serviks salah satunya 

disebabkan oleh rokok dan adanya hubungan antara merokok dengan kanker sel 

skuamosa pada serviks. Mekanisme kerja bisa langsung (aktivitas mutasi mukus 

serviks telah ditunjukkan pada perokok) atau melalui efek imunosupresif dari 

perokok. Bahan karsinogenik spesifik dari tembakau pada rokok dapat dijumpai 

dalam lahir pada serviks wanita yang merokok. Bahan ini dapat merusak DNA sel 

epitel skuamosa dan bersamaan dengan infeksi HPV dapat menjadi keganasan. 

d. Kontrasepsi Oral  

Risiko invasif dan non invasif kanker serviks menunjukkan hubungan yang 

tidak selalu konsisten dan tidak semua studi membenarkan hubungan perkiraan 

risiko dengan mengontrol kegiatan seksual. Kontrasepsi oral yang digunakan 

secara luas dewasa ini umumnya merupakan kombinasi antara estrogen dan 

progestin. Kurang lebih 100 juta perempuan di seluruh dunia menggunakan 



kontrasepsi oral kombinasi. Kontrasepsi oral dapat berbentuk pil kombinasi, 

sekuensial, mini atau pasca senggama dan bersifat reversibel. Kontrasepsi oral 

kombinasi merupakan campuran estrogen sintetik seperti etinilestradiol dan satu 

dari beberapa steroid dengan aktivitas progesterone seperti noretindron. 

Kontrasepsi ini mengandung dosis estrogen dan progesteron yang tetap. 

Pemakaian kontrasepsi dengan kandungan estrogen dapat berisiko karena 

merangsang penebalan dinding pada endometrium dan merangsang sel-sel 

endometrium sehingga dapat merubah sifat menjadi sel kanker (Masturoh, 2016). 

e. Paritas  

Wanita yang memiliki jumlah paritas >3 lebih banyak memiliki resiko 5,5 

lebih besar untuk terjadinya kanker serviks daripada wanita yang memiliki jumlah 

paritas ≤ 3. Perempuan dengan paritas tinggi memiliki hubungan dengan 

terjadinya eversi pada epitel kolumner serviks selama kehamilan yang dapat 

menyebabkan dinamika baru epitel metaplasia imatur yang dapat meningkatkan 

risiko transformasi pada sel sehingga memudahkan untuk terinfeksi HPV. 

2. Gejala Kanker Serviks 

Fluor albus (keputihan) merupakan gejala yang sering ditemukan yang keluar 

dari vagina ini makin lama akan berbau busuk akibat infeksi dan nekrosis 

jaringan. Selanjutnya pertumbuhan tumor menjadi ulseratif. Perdarahan yang 

dialami segera setelah berhubungan seksual disebut sebagai perdarahan kontak 

ini, merupakan gejala karsinoma kanker serviks (Wiknjosastro, 2015). 

Pada tahap awal, terjadinya Kanker serviks tidak ada gejala-gejala khusus. 

Biasanya timbul gejala berupa ketidakteraturannya siklus haid, amenorhea, 

hipermenorhea, dan penyaluran sekret vagina yang sering atau perdarahan 



intermenstrual, post koitus serta latihan berat. Perdarahan yang khas terjadi pada 

penyakit ini yaitu darah yang keluar berbentuk mukoid. Nyeri dirasakan dapat 

menjalar ke ekstermitas bagian bawah dari daerah lumbal. Pada tahap lanjut, 

gejala yang mungkin dan biasa timbul lebih bervariasi, sekret dari vagina 

berwarna kuning, berbau dan terjadinya iritasi vagina serta mukosa vulva. 

Perdarahan pervagina akan makin sering terjadi dan nyeri makin progresif. Gejala 

lebih lanjut meliputi nyeri yang menjalar hingga bagian kaki, hematuria dan gagal 

ginjal dapat terjadi karena obstruksi ureter. Perdarahan rektum dapat terjadi 

karena penyebaran sel kanker yang juga merupakan gejala penyakit lanjut  

(Rasjidi, 2010).  

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa gejala awal kanker serviks 

tidak tampak, perlahan-lahan sejalan dengan aktivitas hiperplasi sel maka tanda 

dan gejala akan meningkat dan pada akhirnya wanita akan mengetahui kondisi ini 

pada stadium lanjut dengan leukorea patologis yang keluar secara berlebihan dan 

berbau busuk serta kontak berdarah setelah berhubungan seksual.  

3. Stadium Perkembangan Kanker Serviks 

Beberapa tingkat dan kriteria stadium kanker serviks berikut ini : 

0  = Karsinoma in situ 

I  = Karsinoma yang hanya menyerang serviks  

IA = Karsinoma serviks dengan invasi <5 mm dan ekstensi >7 mm 

IAI  = Invasi stroma sedalam ≤ 3 mm dan invasi horizontal ≤7 mm 

IA2  = Invasi stroma sedalam > 3 mm dan invasi horizontal > 7 mm 

IB  = Lesi yang nampak secara klinis, terbatas pada serviks uteri 

IBI = Lesi yang nampak ≤ 4 cm 



IB2 = Lesi yang nampak > 4 cm 

II  = Karsinoma serviks menyerang di luar rahim, tidak ke dinding pelvis  

IIA  = Tanpa invasi ke parametrium 

IIAI  = Lesi yang nampak ≤ 4 cm 

IIA2  = Lesi yang nampak > 4 cm 

IIB  = Nampak invasi ke parametrium 

III  = Tumor meluas ke dinding pelvis, menyebabkan hidronefrosis  

IIIA  = Tumor melibatkan bawah vagina, tanpa ekstensi ke dinding pelvis 

IIIB  = Ekstensi ke dinding pelvis dan atau hidronefrosis datau merusak ginjal 

IV  = Karsinoma yang meluas ke pelvis melibatkan mukosa kandung kemih  

IVAB = Pertumbuhannya yang menyebar ke organ-organ sekitar dan lebih jauh 

4. Pencegahan Kanker Serviks 

Upaya pencegahan yang paling utama adalah menghindarkan diri dari faktor 

risiko seperti:  

a. Penggunaan kondom bila berhubungan seks dapat mencegah penularan 

penyakit infeksi menular seksual. 

b. Menghindari merokok, kandungan nikotin dalam rokok pun dapat 

mengakibatkan kanker serviks. 

c. Menghindari mencucivagina dengan anti septik tidak dilakukan secara rutin, 

kecuali bila ada indikasi infeksi yang membutuhkan pencucian dengan antiseptik. 

Obat tersebut dapat membunuh kuman, termasuk kuman bacillus doderlain di 

vagina yang mempertahankan pH vagina. 

d. Jangan pernah menaburi talk pada vagina yang terasa gatal atau kemerahan, 

dikhawatirkan akan terserap masuk ke dalam vagina dan lama kelamaan 



berkumpul kemudian mengendap menjadi benda asing yang bisa berubah menjadi 

sel kanker. 

e. Diet rendah lemak. Diketahui bahwa timbulnya kanker berkaitan erat dengan 

pola makan, lemak memproduksi hormon estrogen, dan endometrium yang sering 

bersinggungan dengan hormon estrogen mudah berubah menjadi kanker. 

f. Memenuhi kecukupan gizi tubuh terutama betakaroten, vitamin C, dan asam 

folat. Ketiga zat ini dapat memperbaiki dan memperkuat mukosa kanker serviks. 

Oleh karena itu, rajinlah mengkonsumsi wortel, buah-buahan yang mengandung 

vitamin C dan makanan hasil laut. 

g. Hubungan seks terlalu dini, idealnya hubungan seks dilakukan setelah 

perempuan benar-benar matang. Ukuran pematangan bukan hanya dilihat dari 

datangnya menstruasi, tetapi juga bergantung pada pematangan sel-sel mukosa 

yang terdapat di selaput kulit bagian dalam rongga tubuh. Sel-sel mukosa akan 

matang setelah perempuan berusia 20 tahun ke atas, maka hendaknya perempuan 

yang berumur di bawah 16 tahun tidak melakukan hubungan seks, meskipun 

sudah menikah. 

h. Menghindari berganti-ganti pasangan karena berisiko kemungkinan tertularnya 

penyakit kelamin semakin besar. 

i. Penggunaan estrogen, risiko terkena kanker serviks juga dialami oleh 

perempuan yang terlambat menopause. Sebab rangsangan terhadap endometrium 

lebih lama, sehingga endometrium sering terkena estrogen dan kemungkinan 

munculnya kanker rahim. 



j. Sosial Ekonomi, masalah Kanker serviks banyak dijumpai pada golongan sosial 

ekonomi rendah, hal ini karena faktor sosial ekonomi ada kaitannya dengan gizi 

dan imun tubuh (Septadina, 2015). 

B. Pemeriksaan IVA 

IVA merupakan tes visual menggunakan larutan asam asetat 2% dan larutan 

iodium lugol pada serviks dan melihat perubahan warna yang terjadi setelah 

dilakukan olesan. IVA adalah suatu pemeriksaan serviks secara langsung setelah 

pemberian asam asetat 3-5%. Pemberian asam asetat akan mempengaruhi epitel 

abnormal dimana akan terjadi peningkatan osmolaritas cairan ekstra celuler, yang 

bersifat hipertonik ini akan menarik cairan dari intra celuler sehingga membran sel 

akan kolaps dan jarak antar sel akan semakin dekat. Akibatnya bayangan 

kemerahan dari pembuluh darah di dalam stroma akan tertutup dan serviks akan 

tampak berwarna lebih putih (Sabilu, dkk, 2018). 

1. Tujuan Pemeriksaan IVA 

Menurut Rasjidi (2010), pemeriksaan IVA bertujuan untuk : 

a. Melihat adanya sel yang mengalami displasi sebagai salah satupenapisan 

kanker serviks. 

b. Dapat segera diterapi. 

c. Mengurangi morbiditas dari penyakit dengan pengobatan dini terhadap kasus-

kasus yang ditemukan untuk mengetahui kelainanpada leher rahim. 

2. Jadwal Pemeriksaan IVA 

Program skinning yang direkomendasikan WHO tahun 2018, adalah : 

a. Skrining pada setiap wanita minimal satu kali pada usia 35-40 tahun, jika 

fasilitas memungkinkan lakukan setiap sepuluh tahun pada usia 35-55 tahun 



namun jika fasilitas tersedia lebih lakukanlima tahun pada usia 35-55 tahun 

(Nugroho T, 2010). 

b. Ideal dan optimal pemeriksaan dilakukan setiap tiga tahun padawanita 

usiasubur 25-60 tahun. 

c. Skrining yang dilakukan sekali dalam sepuluh tahun atau sekali seumur hidup 

memiliki dampak yang signifikan. Di Indonesia anjuran untuk melakukan 

pemeriksaan IVA bila hasil positif (+) adalah satu tahun dan apabila hasil negatif 

(-) adalah lima tahun. 

3. Syarat-syarat Mengikuti Pemeriksaan IVA 

a. Sudah pernah melakukan hubungan seksual 

b. Tidak sedang datang bulan/haid 

c. Tidak sedang hamil 

d. 24 jam sebelumnya tidak melakukan hubungan seksual 

4. Manfaat Pemeriksaan IVA 

Mendeteksi adanya warna putih (acetowhite) pada serviks yangmerupakan 

tanda pra kanker sejak dini. Jika pra kanker atau kanker dapat diketahui maka 

dapat dilakukanupaya pengobatan sejak dini (Penapisan), sehingga mampu 

menurunkan angka morbiditas dan mortalitas pada wanita akibatkanker serviks. 

5. Prosedur pemeriksaan IVA 

Peralatan yang harus disiapkan adalah ruangan tertutup dan meja periksa 

ginekologis, sumber cahaya yang cukup untuk melihat serviks, spekulum vagina 

Asam asetat (3-5%), swab lidi kapas dan sarung tangan. Pada pemeriksaan IVA 

tes, pemeriksaan dilakukan dengan cara melihat serviks yang telah diberi asam 

asetat 3-5% secara inspekulo. Setelah serviks diulas dengan asam asetat, akan 



terjadi perubahan warna pada serviks yang dapat diamati secara langsung dan 

dapat dibaca sebagai normal atau abnormal. Dibutuhkan waktu satu sampai dua 

menit untuk dapat melihat perubahan-perubahan pada jaringan epitel. Serviks 

yang diberi larutan asam asetat 5% akan merespon lebih cepat daripada larutan 

3%. Efek akan menghilang sekitar 50-60 detik sehingga dengan pemberian asam 

asetat akan didapat hasil gambaran serviks yang normal menunjukan hasil merah 

homogen dan bercak putih atau displasia (Nasution, 2018). 

IVA Radang pada pemeriksaan serviks didapatkan adanya peradangan pada 

serviks (servicitis) atau adanya temuan jinak misalnya polip pada serviks. Pada 

IVA Radang di obati terlebih dahulu hingga normal baru kemudian di ulangi 

melakukan tes IVA.  

IVA Positif dimana pada hasil pemeriksaan di dapatkan adanya kelainan yaitu 

menunjukkan adanya lesi berwarna putih pada serviks dan ini merupakan kelainan 

yang menunjukkan adanya lesi prekanker. 

6. Interpretasi Pemeriksaan IVA 

Secara umum hasil pemeriksaan IVA adalah sebagai berikut :  

IVA Negatif  yaitu Serviks normal, IVA Radang  pada pemeriksaan serviks di 

dapatkan adanya peradangan pada serviks atau adanya temuan jinak misalnya 

polip pada serviks, IVA Positif dimana pada hasil pemeriksaan di dapatkan 

adanya kelainan yaitu menunjukkan adanya lesi berwarna putih pada serviks dan 

ini merupakan kelainan yang menunjukkan adanya lesi prekanker, IVA Kanker 

Serviks yaitu kelainan menunjukkan adanya kelainan sel akibat adanya kanker 

serviks. 



Hasil positif pada IVA mengarah pada diagnosis pra kanker serviks, 

pengobatannya adalah dengan Krioterapi dimana menyemprotkan N2O untuk 

membekukan lesi pra kanker sehingga sel kanker tersebut di harapkan mati dan 

luruh lalu tumbuh kembali sel yang sehat. Penanganan lainnya adalah dengan 

Kolposkopi, yaitu mengambil sebagian jaringan dari serviks dan melihatnya di 

bawah mikroskop untuk menemukan sel kanker. Jika Hasil tes IVA Positif maka 

perlu di tindaklanjuti dengan pemeriksaan lebih lanjut, misalnya dengan biopsi 

oleh dokter spesialis kandungan (Indrawati, dkk 2020). 

C. Faktor WUS Melakukan Pemeriksaan IVA 

Wanita Usia Subur (WUS) adalah wanita yang masih dalam usia reproduktif 

(sejak mendapat haid pertama dan sampai berhentinya haid), yaitu antara usia 15– 

50 tahun, dengan status belum menikah, menikah, atau janda, yang masih 

berpotensi untuk mempunyai keturunan (Novitasary, Mayulu, & Kawengian, 

2013). Wanita Usia Subur (WUS) merupakan wanita usia produktif merupakan 

wanita yang berusia 15-50 tahun dan wanita pada usia ini masih berpotensi untuk 

mempunyai keturunan.  

Pada wanita, kurangnya aktifitas fisik sangat mempengaruhi kesehatannya. 

Apalagi jika aktivitasnya kurang namun asupan makanan lebih banyak masuk, 

maka akan menyebabkan penimbunan lemak yang akan mengakibatkan obesitas 

terjadi. Masalah obesitas merupakan masalah yang sering terjadi pada Wanita 

Usia Subur (WUS). WUS adalah wanita yang sudah menikah atau belum menikah 

yang berusia 15-50 tahun dan termasuk kelompok yang rawan sehingga harus 

selalu mendapat perhatian (Depkes RI, 2010). 

 



1. Pengetahuan  

Pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia, atau hasil tau seseorang 

terhadap objek melalui indera yang dimilikinya (mata, hidung, telinga dan 

sebagainya). Pengetahuan seseorang terhadap objek mempunyai intensitas atau 

tingkat yang berbeda-beda (Notoatmodjo, 2010). 

Menurut Notoatmodjo (2010), juga mengatakan bahwa pengetahuan memiliki 

enam tingkatan yaitu :  

a. Tahu (Know) 

Tahu adalah meningkatkan suatu materi yang telah di pelajari sebelumnya. 

Yang termasuk kedalam pengetahuan tingkat ini adalah mengingat kembali 

(recall) terhadap suatu yang spesifik dari suatu bahan yang dipelajari atau 

rangsangan yang diterima. Oleh sebab itu, tahu merupakan tingkatan pengetahuan 

yang paling rendah. 

b. Memahami (Comprehension)  

Memahami adalah suatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar yang 

diketahui dan dapat menginterprestasi materi secara benar.  

c. Aplikasi (Application)  

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan menggunakan materi yang telah 

dipelajari pada situasi atau kondisi sebenarnya.  

d. Analisa (Analysis)  

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi suatu obyek 

kedalam komponen, tetapi masih dalam suatu struktur organisasi tersebut dan 

masih ada kaitannya satu sama lain.  

 



e. Sintesis (Synthesis)  

Sintesis merupakan suatu kemampuan untuk melakukan atau menghubungkan 

bagian dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru.  

f. Evaluasi (Evaluation)  

Evaluasi merupakan kemampuan untuk melakukan penelitian terhadap suatu 

materi atau objek. Menurut Arikunto (2016), pengetahuan seseorang dapat 

diketahui dengan skala yang bersifat kualitatif yaitu :  

1) Baik : Bila subyek mampu menjawab dengan benar 76% - 100% dari seluruh 

petanyaan  

2) Cukup : Bila subyek mampu menjawab dengan benar 56% - 75% dari seluruh 

pertanyaan  

3) Kurang : Bila subyek mampu menjawab dengan benar ≤55% dari seluruh 

pertanyaan 

Hasil penelitian Fransisca (2016), menyatakan bahwa erat kaitannya 

pengetahuan dengan sumber informasi yang tidak tergeneralisasi keseluruhannya 

bisa menyebabkan mereka tidak mengetahui pentingnya pemeriksaan IVA pada 

wanita yang sudah pernah melakukan hubungan seksual. 

2. Motivasi 

Menurut Pujadi (2017), motivasi dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan 

dalam diri seseorang yang mendorong, mengaktifkan atau menggerakkan dan 

yang mengarahkan perilaku kearah tujuan. Sedangkan menurut Nursalam (2018), 

motivasi dapat diartikan sebagai dorongan internal dan eksternal dalam diri 

seseorang yang diindikasikan dengan adanya hasrat dan minat untuk melakukan 



kegiatan, harapan dan cita-cita, penghargaan, dan penghormatan atas diri, 

lingkungan yang baik, serta kegiatan yang menarik.  

Motivasi berasal dari kata motif yang berarti “dorongan” atau “daya 

penggerak” yang ada dalam diri seseorang yang menyebabkan seseorang 

melakukan suatu tindakan atau aktifitas (Notoatmodjo, 2017). Menurut Siagian 

(2008), Motivasi adalah daya pendorong yang mengakibatkan seseorang mau dan 

rela untuk mengerahkan kemampuan dalam bentuk keahlian atau keterampilan 

tenaga dan waktunya untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menjadi 

tanggung jawabnya dan menuaikan kewajibannya dalam rangka pencapaian 

tujuan dari berbagai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.  

Berdasarkan uraian diatas, motivasi adalah suatu kondisi psikologis atau 

keadaan dalam diri seseorang yang akan membangkitkan atau menggerakan 

danmembuat seseorang untuk tetap 8 tertarik dalam melakukan kegiatan, baik itu 

dari internal maupun eksternal untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan. 

a. Sifat Motivasi 

Sifat motivasi dapat dibedakan menjadi 2 menurut (Candra, 2016) yaitu : 

1) Motivasi Intrinsik  

Motivasi intrinsik merupakan motivasi yang menjadi aktif berfungsinya tidak 

memerlukan stimulasidari luar, karena dalam diri individu telah ada suatu 

dorongan untuk melakukan sesuatu. Motivasi itu intrinsik jika tujuannya inheren 

dengan situasi aktivitas dan bertemu dengan kebutuhan dan tujuan individu untuk 

menguasai segala sesuatu yang ada dalam aktivitas tersebut.Seseorang yang telah 

memiliki motivasi intrinsik. Ia secara sadar akan melakukan suatu kegiatan yang 

tidak memerlukan motivasi dari luar dirinya. 



2) Motivasi ekstrinsik 

Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang aktif dan berfungsi karena adanya 

perangsang dari luar. Suatu kegiatan dikatakan karena motivasi ekstrinsik jika 

seseorang menempatkan tujuan aktivitasnya di luar factor-faktor situasi tersebut. 

b. Fungsi Motivasi 

 Motivasi intrinsik maupun motivasi ekstrinsik berfungsi sama sebagai 

pendorong, penggerak, dan pengarah perilaku seseorang (Candra, 2016). 

1) Motivasi sebagai pendorong perilaku 

Pada mulanya tidak ada hasrat untuk melakukan sesuatu, tetapi karena ada 

sesuatu yang dicari munculah keinginan untuk melakukan suatu kegiatan tersebut. 

Sesuatu yang dicari itu ingin memuaskan rasa ingin tahunya dari sesuatu yang 

akan dilakukannya, sesuatu yang belum diketahui itu akhirnya mendorong 

seseorang untuk berperilaku. 

2) Motivasi sebagai penggerak perilaku 

Dorongan psikologis yang muncul merupakan suatu kekuatan yang tidak 

terbendung, yang kemudian menjelma dalam bentuk gerakan psikofisik.Dalam 

keadaan demikian seseorang telah melakukan aktivitasnya dengan optimal untuk 

mencapai tujuan yang diinginkan. 

3) Motivasi sebagai pengarah perilaku 

Seseorang dapat menyeleksi atau mengarahkan perilaku tertentu untuk 

mencapai tujuan. Perilaku yang tidak mendukung untuk mencapai tujuan itu akan 

disingkirkan, sebaliknya perilaku tertentu yang mendukung pencapaian tujuan 

yang diinginkan akan dilakukan dengan penuh semangat dan antusias, Motivasi 

sebagai pengarah perilaku akan terus berorientasi pada pencapaian tujuan.  



c. Cara mengukur motivasi  

Secara garis besar pengukuran motivasi dibedakan menjadi 2 cara 

(Sunaryo, 2019) antara lain : 

 Secara langsung, pertama ada langsung terstruksur car aini mengukur motivasi 

dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun sedemikian rupa 

dalam suatu alat yang telah ditentukan dan diberikan langsung kepada subjek yang 

diteliti. Pengukuran menggunakan skala likert, dikenal dengan teknik 

penjumlahan rating. Selanjutnya ada pengeukuran secara langsung tak terstruktur, 

cara ini merupakan pengukuran motivasi yang sederhana dan tidak diperlukan 

persiapan yang cukup mendalam, misalnya mengukur motivasi dengan 

wawancara bebas, langsung atau survei. 

 Secara tidak langsung, cara pengukuran motivasi dengan menggunakan tes, 

umumnya digunakan skala-skala yang berstandar. Motivasi dapat diklasifikasikan 

menjadi tiga (Hadi, 2016) yaitu : 

1) Motivasi tinggi apabila presentase skor 76-100% 

2) Motivasi sedang apabila presentase skor 56-75% 

3) Motivasi rendah apabila presentase ≤ 55% 

3. Pendidikan  

Pendidikan adalah proses perkembangan kecakapan seseorang dalam bentuk 

sikap dan perilaku yang berlaku dalam masyarakatnya. Proses sosial dimana 

seseorang dipengaruhi oleh sesuatu lingkungan yang terpimpin (khususnya di 

sekolah) sehingga dia dapat mencapai kecakapan sosial dan mengembangkan 

kepribadiannya. Semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin mudah menerima 

informasi sehingga semakin banyak pula menerima pengetahuan yang 



dimilikinya, dan jika tingkat pendidikan rendah, maka menghambat 

perkembangan perilaku seseorang terhadap penerimaan informasi, dan nilai-nilai 

yang baru diperkenalkan (Purba Evi, 2011). 

4. Umur 

Umur individu terhitung mulai saat dilahirkan sampai berulang tahun. 

Semakin cukup umur, tingkat kematangan dan kekuatan seseorang akan lebih 

matang dalam berfikir dan bekerja. Kanker leher rahim dapat terjadi pada usia 

mulai 18 tahun.Penelitian menunjukkan bahwa semakin muda wanita melakukan 

hubungan seksual maka semakin besar kemungkinan mendapat kanker servik. 

Menikah pada usia 20 tahun dianggap masih terlalu muda (Arifatulul, 2013). 

5. Dukungan Suami 

Dalam penelitian Yuliawati (2012), mengatakan bahwa sebelum seseorang 

mencari pelayanan kesehatan yang profesional, ia biasanya mencari nasihat dari 

keluarga dan teman-temannya. Peran keluarga sebagai kelompok kecil yang 

terdiri individu yang mempunyai hubungan satu sama lain, saling tergantung 

merupakan sebuah lingkungan sosial dimana secara efektif keluarga memberi 

perasaan aman, secara ekonomi keluarga berfungsi untuk mengadakan sumber 

ekonomi yang memadai untuk menunjang proses perawatan, secara sosial 

keluarga menumbuhkan rasa percaya diri, sehingga tampak bahwa peran dari 

keluarga sangat penting untuk setiap aspek perawatan kesehatan. 

 

 

 

 

 


