
BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Lokasi Penelitian 

UPTD Puskesmas Tabanan I dengan alamat Jalan Yeh Gangga I, Desa 

Sudimara, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Bali 82115. Puskesmas ini 

merupakan salah satu dari 20 Puskesmas yang ada di Kabupaten Tabanan. 

Puskesmas Tabanan I mempunyai wilayah kerja yang lokasinya di ibu kota 

kabupaten dengan luas wilayah 24,37 km2 dengan batas wilayah sebagai berikut : 

Utara   : Desa Dajan Peken  

Timur   : Kecamatan Kediri 

Selatan  : Samudera Indonesia 

Barat   : Kecamatan Kerambitan 

Wilayah Administrasi wilayah kerja UPTD Puskesmas Tabanan I terdiri 

dari 4 desa dari 12 desa yang ada di Kecamatan Tabanan yaitu : 

Desa Dauh Peken  : 6 dusun 

Desa Bongan   : 11 dusun 

Desa Gubug   : 8 dusun 

Desa Sudimara  : 10 dusun 

Jumlah penduduk total di wilayah UPTD Puskesmas Tabanan I yaitu 31.196 

jiwa (9.412 KK). Jumlah Penduduk tertinggi di desa Dauh Peken yang berjumlah 

12.534 jiwa. Sedangkan terendah di desa Gubug yaitu 4.829 jiwa. Kepadatan 

penduduk di wilayah Puskesmas Tabanan I tahun 2019 adalah 1.280 jiwa/km2 



dengan jumlah penduduk per KK rata-rata 4 orang. Sex ratio penduduk di wilayah 

UPTD Puskesmas Tabanan I yaitu penduduk laki-laki lebih banyak 15.660 jiwa 

dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan yaitu 15.536 jiwa. Struktur 

penduduk berdasarkan golongan umur dengan jumlah kelompok umur tertinggi 

pada kelompok umur Wanita Usia Subur dengan jumlah 5.071 jiwa. 

Sumber Daya UPTD Puskesmas Tabanan I mempunyai pegawai saat ini 

baik yang bertugas di puskesmas induk maupun puskesmas pembantu sebanyak 

64 orang dengan perincian Dokter Umum (4 orang), Dokter Gigi (2 orang), 

Sarjana Kesehatan Masyarakat (2 orang), S1 Keperawatan (4 orang), Akper (3 

orang), SPK (1 orang), AKL (3 orang), D3 Perawat Gigi (4 orang), AKZI (2 

orang), S1/D4 Kebidanan (2 orang), AKBID (24 orang), P2B (1 orang), Analis 

Kesehatan (2 orang), D3 Farmasi (1 orang), SM Farmasi (1 orang), D1 

Manajemen Rumah Sakit (1 orang), Sarjana Ekonomi (2 orang), Pekarya 

Kesehatan (2 orang), SLTA (3 orang).  

Upaya Kesehatan Masyarakat adalah upaya yang ditetapkan berdasarkan 

komitmen nasional, regional, dan global serta yang mempunyai daya ungkit tinggi 

untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Program tersebut terdiri dari : 

Upaya Promosi Kesehatan, Upaya Kesehatan Lingkungan, Upaya KIA dan KB, 

Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat, Upaya Pencegahan Pengendalian Penyakit 

(P2), dan Upaya Perawatan Kesehatan Masyarakat.  

Kunjungan skrining pelayanan IVA dan Sadanis pada WUS tahun 2019 

tercatat sebanyak 151 orang dari target sebesar 5071 orang. 

 

 



2. Karakteristik Responden 

Subyek penelitian dalam penelitian ini yaitu wanita usia subur yang 

berdomisili di wilayah kerja UPTD Puskesmas Tabanan I sebanyak 130 orang dan 

bersedia menjadi responden. Distribusi karakteristik responden yang diteliti dapat 

diuraikan berdasarkan umur, pekerjaan, paritas, dan tingkat pendidikan mengenai 

gambaran pengetahuan dan motivasi wanita usia subur tentang pemeriksaan 

Inspeksi Visual Asam Asetat di UPTD Puskesmas Tabanan I dan sumber 

informasi yang diperoleh disajikan dalam Tabel 1 berikut. 

Tabel 1 

Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden  

Karakteristik Frekuensi Persentase (%) 

Umur  

20-35 

 

87 

 

67 

>35 

 

Pekerjaan  

Bekerja                                                             

Tidak bekerja 

 

Paritas  

Multipara 

Primipara  

 

Tingkat Pendidikan 

Tinggi  

Menengah 

Rendah 

43 

 

 

104 

26 

 

 

91 

39 

 

 

84 

13 

33 

 

33 

 

 

80 

20 

 

 

70 

30 

 

 

65 

10 

25 

Total 130 100 

Sumber: Data primer diolah, 2021 

Berdasarkan tabel 1 karakteristik wanita usia subur berdasarkan umur di 

wilayah kerja UPTD Puskesmas Tabanan I dengan umur terbanyak yaitu 20-35 

tahun sebanyak 87 responden ( 67%). Karateristik menurut pekerjaan menunjukan 

bahwa dari 130 responden penelitian, responden yang bekerja sebanyak 104 



responden (80%). Karakteristik menurut paritas menunjukan bahwa dari 130 

responden penelitian, responden dengan paritas multipara lebih banyak dari 

paritas primipara yaitu 91 responden (70%). Dan karakteristik menurut tingkat 

pendidikan menunjukan bahwa dari 130 responden penelitian, responden dengan 

tingkat pendidikan tinggi lebih banyak dari responden dengan tingkat pendidikan 

rendah maupun sedang yaitu sebanyak 84 responden (65%). 

3. Gambaran Pengetahuan Wanita Usia Subur Tentang Pemeriksaan Inspeksi 

Visual Asam Asetat Di UPTD Puskesmas Tabanan I. 

  Hasil pengukuran tingkat pengetahuan wanita usia subur tentang 

pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat Di Puskesmas Tabanan I disajikan pada 

tabel 5 berikut. 

Tabel 2 

Tingkat Pengetahuan Wanita Usia Subur Tentang Pemeriksaan Inspeksi 

Visual Asam Asetat Di UPTD Puskesmas Tabanan I 

Kategori Frekuensi Persentase (%) 

Baik 71 55 

Cukup 26 20 

Kurang 33 25 

Total 130 100 

Sumber: Data primer diolah, 2021 

Berdasarkan tabel 5 menunjukkan bahwa sebagian besar pengetahuan 

wanita usia subur tentang pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat Di UPTD 

Puskesmas Tabanan I berada pada kategori baik sebanyak 71 responden (55%), 

dan sebagian kecil pengetahuan wanita usia subur tentang pemeriksaan Inspeksi 

Visual Asam Asetat berada pada kategori kurang yaitu sebanyak 33 responden 

(25%). 

 



4. Motivasi Wanita Usia Subur tentang Pemeriksaan Inspeksi Visual Asam 

Asetat Di UPTD Puskesmas Tabanan I. 

  Hasil pengukuran motivasi wanita usia subur tentang pemeriksaan 

Inspeksi Visual Asam Asetat Di UPTD Puskesmas Tabanan I disajikan pada tabel 

6 berikut. 

Tabel 3 

Motivasi Wanita Usia Subur Tentang Pemeriksaan Inspeksi Visual Asam 

Asetat Di Puskesmas UPTD Tabanan I 

Kategori Frekuensi Persentase (%) 

Positif 104 80 

Negatif 26 20 

Total 130 100 

Sumber: Data primer diolah, 2021 

 Berdasarkan tabel 6 menunjukkan bahwa sebagian besar motivasi wanita usia 

subur tentang pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat Di UPTD Puskesmas 

Tabanan I berada pada kategori positif sebanyak 104 responden (80%). 

Tabel 4 

Distribusi Frekuensi tabel silang Pengetahuan dan Motivasi Wanita Usia 

Subur tentang Pemeriksaan IVA di UPTD Puskesmas Tabanan I 

Pengetahuan 

Tentang  

Pemeriksaan IVA 

Motivasi 

 

Negatif               Positif 

f       %              f       % 

 

 

Total  

  f      % 

Kurang 5      15              28    85                                             33   100 

Cukup 

Baik 

10    38              16    62                              

11    15              60    85                              

               26   100 

               71   100 

Total 26                     104               130   

 

Sumber : Data primer diolah, 2021 

 Berdasarkan tabel 4 menunjukkan bahwa pada kelompok responden dengan 

kategori pengetahuan yang baik sebanyak 85% memiliki motivasi yang positif, 

sedangkan pada kelompok responden dengan kategori pengetahuan cukup 

sebanyak 62% memiliki motivasi positif. Dan pada kelompok dengan kategori 

pengetahuan kurang sebanyak 85% dengan motivasi positif. 



B. Pembahasan 

1. Karakteristik Responden 

a. Umur 

Hasil penelitian menunjukkan karakteristik responden berdasarkan umur 

sebagian besar berusia 20-35 tahun sebanyak 87 responden (67%) dari 130 

responden, dimana klasifikasi umur ini termasuk usia reproduksi yang baik untuk 

wanita usia subur. Menurut teori L Green mengatakan bahwa faktor 

sosiodemografi termasuk di dalamnya umur berpengaruh terhadap perilaku 

kesehatan (Parapat dan Setyawan, 2016).  

Umur dapat mempengaruhi pola pikir seseorang, dimana semakin matang umur 

seseorang, maka semakin matang juga kemampuan seseorang dalam berpikir, 

sehingga semakin dewasa pula kemampuan dalam menentukan sikap dan 

berperilaku (Nurlela, 2018). Secara psikologis seharusnya usia dewasa yang lebih 

tua lebih banyak melakukan tindakan pencegahan karena merasa lebih rentan 

terhadap masalah kesehatan (Handayani, 2018).  

b. Pekerjaan 

Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan menunjukan 80% atau 

sebanyak 104 responden berstatus memilik pekerjaan. Karakteristik suatu 

pekerjaan dapat mencerminkan tingkat pendapatan, pendidikan, status sosial 

ekonomi, risiko cedera atau masalah kesehatan dalam suatu populasi. Pekerjaan 

merupakan prediktor status kesehatan dan kondisi tempat suatu populasi bekerja. 

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa status kesehatan dan mortalitas suatu 

populasi dipengaruhi oleh tingkatan pekerjaan didalam populasi tersebut 

(Lutfiana, 2015).  



c. Paritas 

Karakteristik responden berdasarkan paritas menunjukan 70% atau sebanyak 

91 responden dengan paritas multipara. Karena setiap anak memiliki nilai, 

maksudnya setiap anak merupakan harapan orang tua yang menjadi pedoman dari 

pola pikir, sikap maupun perilaku dari orang tua tersebut. Dengan demikian, 

setiap anak yang dimiliki oleh pasangan suami istri akan memberi pertimbangan 

tentang apakah mereka ingin memiliki anak dan jika ingin, berapa jumlah yang 

diinginkan. Jumlah anak berkaitan erat dengan tingkat kesejahteraan keluarga. 

Pada keluarga dengan tingkat kesejahteraan tinggi umumnya lebih mementingkan 

kualitas anak daripada kuantitas anak (Suhartini, 2017). 

d. Tingkat Pendidikan 

Hasil penelitian menunjukkan responden dengan tingkat pendidikan tinggi 

sebanyak 65%, Namun hal ini tidak sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa 

pendidikan berpengaruh terhadap perilaku kesehatan. Meskipun WUS dengan 

tingkat pendidikan tinggi, motivasi WUS terhadap pemeriksaan IVA belum tentu 

baik karena pengetahuan dan akses informasi dari media cetak, elektronik maupun 

dari petugas kesehatan mengenai bahaya kanker serviks dan manfaat pemeriksaan 

IVA belum sampai kepada WUS. Faktor kesadaran WUS dalam mencegah 

penyakit, takut atau malu untuk memeriksakan diri pada petugas kesehatan, dan 

tidak didukung oleh suami/keluarga juga mempengaruhi perilaku WUS untuk 

memeriksakan diri. Sehingga WUS yang berpendidikan tinggi belum tentu 

memiliki pengetahuan tentang IVA lebih baik daripada WUS yang berpendidikan 

rendah (Ferdiana, 2017). 

 



2. Gambaran Pengetahuan Tentang Pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat Di 

UPTD Puskesmas Tabanan I. 

Hasil penelitian menunjukan gambaran pengetahuan wanita usia subur 

tentang pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat Di Puskesmas Tabanan I 

sebagian besar berada pada kategori baik yaitu sebanyak 71 responden atau 

sebesar 55%. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas tingkat pengetahuan 

responden dalam kategori pengetahuan baik tentang Inspeksi Visual Asam Asetat, 

karena mampu menjawab pertanyaan kuesioner dengan tepat terkait IVA.  

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mirayashi 

(2014) yang menunjukkan bahwa sebagian besar responden berada dalam kategori 

tingkat pengetahuan sedang yaitu sebesar 47 (53,4%) dari 88 responden. Hal 

tersebut dapat diasumsikan bahwa wanita usia subur cukup mengetahui tentang 

pemeriksaan IVA. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Purwanti 

dkk., (2020) bahwa tingkat pengetahuan wanita usia subur dalam kategori cukup 

yaitu 29 responden (58%). Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas tingkat 

pengetahuan wanita usia subur dalam kategori pengetahuan cukup tentang IVA.  

Tingkat pengetahuan yang dimiliki seseorang dilatarbelakangi oleh banyak 

faktor yang nantinya akan mempengaruhi kemampuan seseorang dalam 

memahami maupun meyakini suatu informasi yang didapat dan tentunya memiliki 

banyak aspek positif. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai kanker 

serviks dan keengganan melakukan deteksi dini menyebabkan lebih dari 70% 

pasien mulai menjalani perawatan medis ketika sudah pada kondisi parah dan sulit 

disembuhkan. Hanya sekitar 2% dari perempuan Indonesia yang mengetahui 

kanker serviks (Saraswati, 2010).  



Dalam penelitian ini responden yang memiliki pengetahuan baik sebagian 

besar adalah responden yang berusia 20-35 tahun dimana dalam klasifikasi umur 

ini tergolong usia reproduksi aktif, sehingga dinilai pada usia ini responden lebih 

banyak mencari tahu dan mempelajari terkait usaha-usaha kesehatan reproduksi 

salah satunya pemerikaan IVA. Jadi dalam hal ini peneliti berpendapat bahwa 

umur termasuk faktor yang mempengaruhi gambaran pengetahuan ibu tentang 

pemeriksaan IVA.  

Faktor lain yang mempengaruhi pengetahuan ibu tentang IVA, diantaranya 

status pekerjaan, dalam penelitian ini responden dengan status bekerja lebih 

banyak dari responden yang tidak bekerja, yaitu sebesar 80% responden memiliki 

pekerjaan. Berdasarkan hal tersebut menurut peneliti status pekerjaan dapat 

menjadi faktor pengetahuan ibu tentang pemeriksaan IVA, dimana dengan ibu 

memiliki pekerjaan ibu akan mendapat informasi lebih banyak seputar upaya 

kesehatan dengan bersosialisasi di tempat kerja bersama teman sejawatnya, karena 

hal tersebut merupakan faktor pendorong dan faktor pemberdayaan ibu dalam 

mengatasi masalah kesehatannya.  

Dengan adanya pengetahuan yang baik, maka responden akan lebih 

mengenali tanda dan gejala penyakit kanker serviks, dan termotivasi untuk 

melakukan pemeriksaan IVA. Pada penelitian ini paritas termasuk salah satu 

faktor bagaimana pengetahuan responden tentang pemeriksan IVA, karena dari 

hasil penelitian tercatat sebagian besar responden dengan paritas multipara yaitu 

sebanyak 70%, dari hasil tersebut peneliti berpendapat bahwa status responden 

dengan paritas multipara memiliki pengetahuan baik hal ini dikarenakan wanita 

dengan status melahirkan lebih dari satu kali memiliki risiko lebih besar terkena 



kanker serviks dibandingkan paritas primipara karena kondisi serviks yang lebih 

lebar akibat proses melahirkan berulang, maka dari itu wanita paritas multipara 

biasanya akan lebih peduli dan mencari informasi tentang upaya-upaya kesehatan 

reproduksi seperti pemeriksaan IVA. 

Menurut Purwanti dkk., (2020) pengetahuan merupakan faktor yang    

mempengaruhi perilaku pemeriksaan IVA pada wanita usia subur. Dengan adanya 

pengetahuan yang baik, maka responden akan lebih mengenali tanda dan gejala 

penyakit kanker serviks, dan termotivasi untuk melakukan pemeriksaan IVA.  

Sehingga responden mengetahui sejak dini diagnose yang terjadi dan mereka  juga 

akan lebih memperhatikan kesehatan reproduksinya dan melakukan pengobatan 

lebih dini apabila mereka sudah terdiagnosa terkena kanker serviks. Untuk 

mendapatkan pengetahuan yang baik, maka WUS dalam hal ini harus diajak 

berkerjasama dalam kegiatan puskesmas terutama kegitan yang menyangkut 

tentang pemeriksaan IVA.  

3. Motivasi Wanita Usia Subur tentang Pemeriksaan Inspeksi Visual Asam 

Asetat Di UPTD Puskesmas Tabanan I. 

Hasil penelitian mengenai motivasi wanita usia subur tentang pemeriksaan 

Inspeksi Visual Asam Asetat Di Puskesmas Tabanan I Sebagian besar berada pada 

kategori positif yaitu sebesar 104 responden (80%), dan responden yang berada 

pada kategori negative sebanyak 26 responden (20%). Motivasi merupakan 

kekuatan, dorongan, kebutuhan, tekanan, dan mekanisme psikologi yang 

dimaksudkan merupakan akumulasi faktor-faktor internal dan eksternal. Faktor 

internal bersumber dari dalam diri individu itu sendiri, seperti kepribadian, 

intelegensi, kebiasaan, kesadaran, minat bakat, spirit, antusiasme, dan sebagainya. 



Sedangkan faktor eksternal bersumber dari luar individu, seperti lingkugan 

fisik,sosial, tekanan dan regulasi keorganisasian (Lestari, 2015).  

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ningrum (2015) dengan 

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Motivasi Ibu mengikuti Deteksi Dini Kanker 

Serviks Melalui Metode Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) Di Kabupaten 

Banyumas. Hasil motivasi yang tinggi di sebagian besar (69%) dengan judul 

Pengaruh Penyuluhan Kanker Serviks Terhadap Minat Pemeriksaan IVA Pada Ibu 

Usia 20-60 Tahun Di Dusun Ngangkrik Triharjo Sleman Tahun 2015. 

Motivasi untuk melakukan pemeriksaan IVA, dapat muncul dalam diri 

seseorang akibat adanya keinginan terbebas dari masalah dan adanya interaksi 

dengan orang lain dan lingkungan sekitar. Tingginya motivasi melakukan 

pemeriksaan IVA dipengaruhi oleh faktor internal salah satunya adalah intelegensi 

atau pengetahuan merupakan seluruh kemampuan individu untuk berpikir dan 

bertindak secara terarah sehingga orang yang mempunyai intelegansi tinggi akan 

mudah menyerap informasi, saran, dan nasihat (Hartiningtyas, 2018). 

Menurut peneliti bentuk informasi dari petugas kesehatan dalam bentuk 

apapun seperti penyuluhan, penelitian, informasi langsung atau tidak langsung 

merupakan upaya persuasi atau pembelajaran kepada masyarakat agar mau 

melakukan tindakan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatannya. 

Penyuluhan dapat mempengaruhi seseorang termasuk juga perilaku seseorang 

akan pilihan hidup terutama motivasi. Penyuluhan berarti bimbingan yang 

diberikan seseorang terhadap perkembangan orang lain menuju ke arah suatu 

tujuan tertentu. 

 



4. Distribusi Tingkat Motivasi Wanita Usia Subur tentang Pemeriksaan IVA 

Berdasarkan Pengetahuan di UPTD Puskesmas Tabanan I 

Pengetahuan merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk 

tindakan seseorang, proses adopsi perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan 

lebih baik daripada perilaku yang tidak didasari pengetahuan. Pengetahuan 

diperlukan sebagai dorongan fisik dalam menumbuhkan rasa percaya diri 

sehingga dikatakan bahwa pengetahuan merupakan stimulus terhadap tindakan 

seseorang. Berdasarkan penelitian, Motivasi wanita usia subur untuk melakukan 

pemeriksaan IVA berdasarkan Pengetahuan menunjukkan bahwa pada kelompok 

responden dengan kategori pengetahuan yang baik sebanyak 85% memiliki 

motivasi yang positif, sedangkan pada kelompok responden dengan kategori 

pengetahuan cukup sebanyak 62% memiliki motivasi positif. Dan pada kelompok 

dengan kategori pengetahuan kurang sebanyak 85% dengan motivasi positif.  

Hal ini tidak sesuai dengan teori yang dikemukakan Aziz bahwa 

pengetahuan ibu tentang kanker serviks akan membentuk motivasi positif 

terhadap deteksi dini kanker serviks. Hal ini mungkin dikarenakan rendahnya 

kesadaran WUS akan pentingnya deteksi dini sebagai pencegahan kanker serviks 

yang juga didukung dengan teori Green yang menyatakan bahwa peningkatan 

pengetahuan tidak akan selalu menyebabkan perubahan perilaku. Pengetahuan 

merupakan faktor yang penting namun tidak memadai dalam perubahan perilaku 

kesehatan. Pengetahuan seseorang mengenai kesehatan mungkin penting sebelum 

perilaku terjadi, tetapi tindakan kesehatan yang diharapkan mungkin tidak akan 

terjadi kecuali seseorang mempunyai motivasi untuk bertindak atas dasar 

pengetahuan yang dimilikinya (Notoatmodjo, 2012).  



Responden dengan pengetahuan tentang kanker serviks yang cukup akan 

cenderung memiliki kesadaran yang lebih besar untuk meningkatkan status 

kesehatannya sehingga lebih besar kemungkinan untuk melakukan pemeriksaan 

IVA. Namun, pengetahuan yang cukup belum tentu membuat seseorang mau 

sadar melakukan pemeriksaan IVA. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal 

diantaranya kepribadian. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden 

didapatkan hasil masih banyaknya responden yang merasa takut dengan alat yang 

dipasangkan ketika dilakukan pemeriksaan. Sedangkan untuk bahaya kanker 

serviks dan pentingnya melakukan deteksi dini kanker serviks sesegera mungkin 

akan cenderung tidak disadari oleh responden dengan pengetahuan tentang kanker 

serviks yang kurang, sehingga menjadi faktor penghambat seseorang untuk 

melakukan pemeriksaan IVA. 

C. Keterbatasan Penelitian 

 Penelitian ini masih mempunyai keterbatasan, antara lain: 

1. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dimana 

metode ini masih terbilang sederhana dan masih bisa dikembangkan untuk peneliti 

selanjutnya. 

2. Sering terjadi perbedaan pemikiran, anggapan dan pemahaman yang berbeda 

tiap responden, sehingga mengakibatkan beberapa calon responden menolak 

untuk menjadi responden. 

 

 

 

 

 


