
JURNAL

lSSN:2460-8521

Volume∨/IKOM/V‖ /2017

IKOM USN_I

EFEKTIFI丁 AS KOMUNIKASI ANTARBUDAYA D:PASAR TRAD:SiONAL 3UK:T PAMULANG
D:ANTARA KEANEKARAGAMAN SUKU DAN BUDAYA PENJUAL DAN PEMBEL:
‐Bertha KOrnala Sinarnbela&Solten Rajagukguk

ANALiSA PENGGUNAAN LUAS HALAMAN:KLAN SURAT KABAR WARTA KOTA
BULAN SEPTEMBER DAN OKTOBER
―Hadi Surantio

,ViE'VIBANGUN PARADIGMA KOMUNIKAS:DALAM PERSPEK丁:F HABERⅣ :AS
―Radita Cora

EFEKT:F!TAS KOMUN!KASI ANTARPRIBAD110RANGTUA PADA ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS
DiSLEKS:A DAN AU丁 :S

―Risqilnayah DwilaVanti

STRATEG:HUMAS PEMER:NTAH KABUPATEN SUMBAVVA BARAT DALAM MENYAMPA:KAN
:NFOR,V:ASI KEPADA MASYARAKAT MELALU:S:TUS WWW.SU'ViBAVVABARATKAB.GO.:D
―Yusrnawati

Diterbitkan Oleh:
PrOgram Studillmu Komunikasi F:S:P USNIJakarta

Ъ″A"ヽど

Universitas Satya Negar,a lndonesia

PENCGA'ViBARAN KRI丁 lK SOS:AL PADA L!RIK LAGU MARSINAH DAN BURUH M:GRAN
PADA GROUP BAND MARJ:NAL{Analisis Wacana Kritis Norman Fairciough)
―AChrnad Budirnan Sudarsono&Andi Murniadi

STRATEG!HU,V:AS DALAM MENSOSIALiSAS:KAN PROGRAM E― TOLL CARD PTJASA MARGA
{Studi KaSus pengguna E―Toli Card di CTC)Sennanggi)
―Helen O‖ via

SOS:AL:SAS:PESAN″ PENCECAHAN KANKER SERV:KS″ OLEH YAYASAN KANKER INDONESIA
TERHADAP PENGETAHUAN MENCEGAH PENVAKIT KANKER SERVIKS

{SurVei pada ibu― ibu pengalian Maielis Ta′ :im Nurul Fa:ah Kota Tangerang)
―Sri Desti Purwatiningsih&:ka Puspitasari

,V:AKNA TANDA PADA:KLAN ROKOK A MILD VERS!'V:AN!MAL DISTAS:UN TRANS TV

{AnaliSiS SemiO籠 ka Segitiga Makna Charles Sanders Peirce)
‐丁arsani(&Ahmad Ali Anshory



IKOM USNI

Jurnal IKOM USNI Universitas Satya Negara Indonesia merupakan jurnal ilmiah yang

menyajikan artikel asli dari apa yang diteliti oleh penulis. Jurnal ini berisikan tentang

pengetahuan dan informasi penelitian atau aplikasi penelitian dan pengembangan terkini yang

berhubungan dengan bidang yang ada di Universitas Satya Negara lndonesia khususnya

kaj ian ilmu komunikasi.

Penanggungjawab Dr. Sri Desti Purwatinginsih (USNI)

Ketua Dewan Redaksi Sandra Olifia,. M.Si (USNI)

Anggota Dewan Redaksi 1. Drs. Solten Rajagukguk,, MM (USNI)

2. Agus Budiana,. M.IKom (USNI)

3. Bertha K. Sinambela, M.Si (USNI)

4. Helen Olivia,. M.IKom (USNI)

5. Risqi Inayah Dwijayanti,. M.IKom (USNI)

Mitra Bestari 1. Prof. Dr. Lijan P. Sinambela, MM., M.Pd (USNI)

2. Prof. Dr. Soekarno Hardjosudarno

3. Dr. Edison Hutapea, M.Si (UBM)

4. Dr. Aminsar Manihuruk, M.Si (MOESTOPO)

Penyunting Achmad Budiman Sudarsono,. M.Ikom (USNI)

Pelaksana 1. Bllen Simanjuntak, ST (USNI)

2. Sri Nurfaina (USNI)

Jurnal IKOM USNI

Sekretariat Program Ilmu Komunikasi

Universitas Satya Negara Indonesia

Jalan Arteri Pondok Indah No. 11

Kebayoran Lama Utara, Jakarta Selatan

Telepon (62-21) 7398393



感URttAL

IKOM IISNI
V金 :露麟e麟機なOM√v:プ2器 奪ヽ

Penggambaran Kritik sosial Pada Lirik Lagu Marsinah dan Buruh Migran pada

Pada Group Band Marjinal (Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough)
- Achmad Budiman Sudarsono & Andi Murniadi (USNI)

Efektivitas Komunikasi Antarbudaya di Pasar Tradisional Bukit pamulang

Diantara Keanekaragaman Suku dan Budaya Penjualdan pembeli

- Bertha Komala Sinambela & Solten Rajagukguk (USNt)

Analisa Penggunaan Luas Halaman lklan Surat Kabar Warta Kota Bulan

September dan Oktober
- HadiSurantio (UNAS)

strategi Humas Dalam Mensosialisasikan Program E-Toll card pr. Jasa Marga
(Studi Kasus Pengguna E-Toll Card di GTO Semanggi)

- Helen Olivia (USNI)

Membangun Paradigma Komunikasi Dalam Perspektif Habermas
- Radita Gora (USNI)

Efektifitas Komunikasi Antar Pribadi Orangtua Pada Anak Berkebutuhan
Khusus Disleksia dan Autis

- Rizqi lnayah Dwijayanti (USNI)

Sosialisasi Pesan "Pencegahan Kanker Serviks" Oleh Yayasan Kanker
lndonesia Terhadap Pengetahuan Mencegah Penyakit Kanker Serviks
(Survei Pada lbu-tbu Pengajian Majelis Ta'lim Nurul Falah Kota Tangerang)
- Sri Desti Purwatiningsih & lka Puspitasari (UPl YAt)

Makna Tanda Pada lklan Rokok A Mild versi Manimal Di stasiunn Trans TV
(Analisis Semlotikh Segitiga Makna Charles Sanders peirce)

- Tarsani & Ahmad AliAnshory (USNI)

1-16

17… 35

36‐ 50

51‐ 65

66… 98

99‐ 119

120‐ 143

144… 164

tll 11:verstttts S13ty3 か還e曇 傘ξ畿 1湾 醸o nttsia



SOSIALISASI PESAN“PENCEGAHAN KANKER SERVIKS''OLEⅡ  YAYASAN

KANKER INDONESIA TERHADAP PENGETAIIUAN]旺 ENCEGAⅡ

PENYAKIT:KANKER SERVIKS

(sunrei pada ibu… ibu pengttian Mttelis Ta'hm Nurul Falah Kota Tangerang)

Dro Sri:Desti Purwatiningsih&Ika Puspitasari

UPI YAI

Jalan Pangcran Diponcgoro No.74,Iく lcnari,Jakarta Pusat

Fakultas 1l11lu Iく olllunikasi

ABSTRAK

Sosla/lsasi pesan pencegahan penyakit kanker serviks yang dilakukan oleh fasilitator dan pendamping

tokal merupakan salah satu tahap awal proses kegiatan yang bertuiuan untuk menumbuhkan kesadaran dan

pemahaman serta pengetahuan kepada masyarakat dalam mencegah terkenanya penyakit kanker servrk.

Populasi sasa ran penelitian adalah ibu-ibu pengajian fitlajelis Tg'lim Nurul Falah Kota Tangerang, dengan sampel

100 orang. Teknik sampling menggunakan acidental Sampling. Besarnya pengaruh sosla/rsasi pesan

pencegahan kanker seryiks terhadap pengetahuan mencegah penyakit kanker serviks sebesar 53,6%. Terdapat

pengaruh yang cukup tinggi antara sosra/rsasl pesan kampanye terhadap pengetahuan pencegahan penyakit

kanker serviks.

Key Word: Sosra/rsasi pesan , pengetahuan, kanker servlks
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I. PENDAHULUAN

Sampai saat ini, kanker mulut

rahim merupakan salah satu masalah

kesehatan yang sangat ditakuti oleh
I'kaum perempuan Indonesia,

sehubungan dengan angka kejadian

dan angka kematiannya Yan'g cukuP

tinggi. Keterlambatan diagnosis pada

stadium lanjut, keadaan umum Yang

lemah, status sosial ekonomi Yang

rendah, keterbatasan sumber daYa,

keterbatasan sarana dan ptasatana,

jenis histopatologi, dan derajat

pendidikan ikut serta dalam

menentukan prognosis Penderita'

(Rasjidi, 2009). Kurangnya sosialisasi

dalam meningkatkan pengetahuan dan

pemahaman terhadaP PenYakit ini

membuat diagnosa PenYakit ini

menjadi terlambat ditangani.

Sebenarnya dengan sosialisasi yang

dilakukan kepada masYarakat akan

bahaya kanker serviks diharaPkan

mampu mengurangi Penderita

penyakit kanker serviks secara luas.

Penderita kanker serviks rata-

rata dijumpai pada umur 45 tahun.

Menurut Aziz M.F. (2006), umumnya

insidens kanker serviks sangat rendah

di bawah umur 20 tahun dan

sesudahnya menaik dengan cepat dan

menetap pada usia 50 tahun. Menurut

Riono (1990), kanker serviks terjadi

pada wanita yang berumur lebih 40

tahun tetapi bukti statistik

menunjukkan kanker serviks daPat

juga menyerang wanita antara ssia20-

30 tahun. Sebagian besar PenYebab

terserang kanker serviks adalah infeksr

virus HPV. Lebih dari 90% kanker

serviks jenis skuamosa menganduni

DNA virus HPV dan 50% kanle:

serviks berhubungan dengan HPV tip=

16 (Ferlay J et al, 2002). HPV adal;:

virus DNA yang menginfeksi se1-s-

epitel (kulit dan mukosa). Selain -:-

pasangan yang sering melakukal s:' -

dengan bertukar Pasangatr '- -

mempunyai risiko mendaPat ka:-' "

serviks. Studi kasus

menunjukkan bahwa Pasien

kanker serwiks lebih sering

seks aktif dengan Pasangan

melakukan seks berulzurg

(Belinson S., Smith I

E.,Olshan A, dan Hartmarm K

Didasari pada

tersebut maka Perlu aclalr,

pemerintah dalam

menurunkan jumlah Pencler'-

serviks, sebagai upaya

118

kualitas hidup kaum \\-arl1-



hal ini Yayasan Kanker Indonesia ikut

berperan serta dan berperan aktif

dalam Gerakan Nasional Peduli dan

Cegah Kanker Serviks (GNPCKS)

sebagai upaya peningkatan kualitas

hidup wanita Indonesia.

Salah satu upaya Yayasan

Kanker Indonesia adalah mengurangi

penderita penyakit kanker serviks,

melalui deteksi dini kanker serviks

dengan melakukan skrining yang

dinamakan Papsmear, 'dan skrining

efektif. Papsmear adalah suatu

pemeriksaan sitologi yang

diperkenalkan oleh Papanicolaou pada

tahun 1943 unt:uk mengetahui adanya

keganasan (kanker) dengan

mikroskop. Pemeriksaan ini mudah

dikerjakan, cepat dan tidak sakit

(Bustan, 2007). Hanya saja sebagian

besar wanita tidak mau menjalani

pemeriksaan, dan kanker serviks ini

karena kurangnya pengetahuan dan

pemahaman akan bahayanya kanker

serviks, sehingga sebanyak 50% kasus

baru kanker serwik terjadi pada wanita

yang sebelumnya tidak pernah

melakukan pemeriksaan pap smear.

Padahal jika wanita mau melakukan

pemeriksaan Papsmear, penyakit

kanker serviks suatu hari bisa saja

musnah, seperti halnya polio (Depkes

RI,2005).

'Sosialisasi pesan mencegah

sejak dini penyakit kanker serviks

melalui pemeriksaan papsmear sering

dilakukan oleh Yayasan Kanker

Indonesia melalui berbagai media

massa/ tetapi pada kenyataannya

masih banyak wanita yang terserang

oleh penyakit ini. Sehingga

berdasarkan pada kenyataan tersebut

di atas perlu dilakukan penelitian

untuk mengetahui mengetahui apakah

adanya pengaruh sosialilsasi pesan

kampanye terhadap peningkatan

pengetahuan mencegah penyakit

kanker serviks" pada kaum wanita.

II. KERANGKA TEORI

Pesan Komunikasi

Pesan pada dasarnya bersifat

abstuak. Untuk membuatnya konkret

agar dapat dikirim dan diterima oleh

komunikan, manusia dengan akal

budinya menciptakan sejumlah

lambang komunikasi berupa suara,

mimik, gerak - gerik, bahas lisan, dan

bahasa tulisan (Cangara, 2006).

Pengirim pesan akan lebih sukses

dalam menjelaskan pesannya apabila

ia menggunakan empati, artinya dapat

1.1.9



menempatkan dirinya pada temPat

penerima pesan. Dalam kedudukan

demikian, pengirim pesan daPat

memperkirakan reaksi Penerima

secara efektif (Moekijat, 2005).

Adapun pesan menurut Effendy

(2007), adalah: "suatu komponen

dalam proses komunikasi beruPa

paduan dari pikiran dan perasaan

seseorang dengan menggunakan

lambang, bahasaflambangJambang

lainnya disampaikan kepada orang

latn" (Effendy, 20A\. DaPat

disimpulkan bahwa pesan adalah

materi yang disampaikan kepada

orang lain dalam bentuk gagasan baik

verbal maupun nonverbal, unfuk

menyatakan maksud tertentu sesuai

dengan kebutuhan orang lain sesuai

dengan manfaat dan kebutuhannya.

Kanker Seroiks

Kanker Serviks atau yang lebih

dikenal sebagai kanker leher rahim

adalah tumor ganas yang tumbuh di

dalam leher rahim /serviks yang

merupakan bagian terendah dari

rahim yang menempel pada puncak

vagina. Pada penderita kanker serwiks

terdapat sekelompok jaringan yang

tumbuh secara terus- menerus yang

tidak terbatas, tidak terkoordinasi dan

tidak berguna bagi tubuh, sehingga

jaringan disekitarnya tidak dapat

berfungsi dengan baik (Sarwono,

1996).90% dari kanker serviks berasal

dari se1 skuamosa yang melaPisi

serviks dan 10% sisanya berasal dari

sel kelenjar penghasil lendir pada

saluran servikal yang menuju ke

dalam rahim. Kanker serviks terjadi

jika sel-sel serviks menjadi abnormal

dan membelah secara tak terkendali

(Rasjidl 2008). Jika sel serviks terus

membelah maka akan terbentuk suatu

massa jaringan yang disebut tumor

yang bisa bersifat jinak atau ganas. Jika

tumor tersebut ganas/ maka

keadaannya disebut kanker serviks

Kanker serviks biasanya menyeratlg

wanita berusia 35-55 tahun (Aziz \I.E

2006).

Sosialisasi Pesan

Charlotte Buhler (dalam

Alrmadi, 2017), mendefinisikan

sosialisasi sebagai proses Yang

membantu individu-individu belaiar

dan menyesuaikan dfui, bagaimam

cara hidup dan berfikir kelompoknm

agar ia dapat berperan dan berfrmgsi

dalam kelompoknya. Sedangkan

L20
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Berger (dalam Ahmadi, 2011),

mendefinisikan sosialisasi sebagai

suahl proses dimana anak belajar

menjadi seorang anggota Yang

berpartisipasi dalam masyarakat' Lain

halnya menurut Kimball Young

(dalam Gunawan, 2000) Yang

menyatakan bahwa, sosialisasi

merupakan hubungan interaktif

d.imana seorang dapat mempelajari

kebutuhan sosial dan kultural yang

menjadikan sebagai anggota

masyarakat. Sementara Thomas Ford

Houtt mendefinisikan sosialisasi

sebagai Proses belajar individu untuk

bertingkah laku sesuai dengan standar

yang terdaPat dalam kebudaYaan

masyarakahrYa.

Sedangkan Soekanto (2002),

menyatakan bahwa sosialisasi

mencakup Proses Yang berkaitan

dengan kegiatan individu-inclividu

untuk memPelajari tertib sosial

lingkungan-nya, dar-r menyerasikan

pola interaksi yang terwuiud dalam

konformitas, non konformitas,

penghindaran diri, clan konflik' Dali

pendapat tersebut clapat dikatakan

bahwa clalan-r sosialisasi individu

belajar menyesuaikan diri dengan

lingkungannya.

Sosialisasi adalah sebuah Proses

penanaman atau transfer kebiasaan

atau nilai dan aturan dari satu generasi

ke generasi lainnYa dalam sebuah

kelompok atau masYarakat

(Wahyudianto, 2006). Sedangkan

Susanto (1983), menYatakan bahwa

sosialisasi ialah Proses Yang

membantu individu melalui belajar

dan menyesuaikan dfui, bagaimana

cara hiduP dan bagaimana cara

berfikir kelomPoknYa, agar daPat

berperan dan berfungsi dalam

kelompoknya

AdaPun Yang dimaksud dengan

pesan dalam penelitian ini adalah

informasi atau isi pernyataan yang

disampaikan Pengirim atau

komunikator kePada Penerima atau

komunikan. Pesan dapat disampaikan

dengan cara tatap muka atau melalui

media komunkasi atau melalui media

telekomunikasi, isinya bisa berupa

ilmu pengetahuan, hiburan, informasi,

nasihat atau ProPaganda.

Daiam hal ini Pesan Yang

clisampaikan oleh komunikator 1rn1o

tingkat kredibilitasnya tinggi akan

lebih banyak memberi pengaruh

kepada Perubahan sikaP dalam

penerimaan Pesan dariPada jika

12L



disampaikan oleh komunikator yang

tingkat kredibilitasnya rendah.

Rakhmat (2007) mengatakan "Dalam

berkomunikasi yang berpengaruh

terhadap komunikan bukan hanya apa

yang disampaikan, tetapi juga keadaan

komunikator secara keseluruhan".

Komunikasi yang efektif bagi

sebuah pesan adalah menarik, dapat

memenuhi kebutuhan individual

(personal needs) bagi komunikan, dan

cara memperoleh informasi dapat

memberikan kepuasan pada

kebutuhan pesan yang diterimanya.

Pesan dapat memuaskan kebufuhan

emosi, pesan dapat memuaskan

kebutuhan harapan yang logis bagi

penerima pesan.

Isi pesan sangat menentukan

efektivitas komunikasi. Schramm

(dalam Effendy, 2007) mengatakan

bahwa agar komunikasi yang

dilancarkan dapat lebih efektif, maka

pesan yang disampaikan harus

memenuhi syarat-syarat sebagai

berikut : 1. Pesan harus dirancang dan

disampaikan sedemikian rupa

sehingga dapat menarik perhatian

sasaran dimaksud. 2. Pesan harus

menggunakan tanda-tanda yang

tertuju kepada pengalaman yang sama

antara sumber dan sasaran, sehingga

sama-sama dapat dimengerti. 3. Pesan

harus membangkitkan kebutuhan

plibadi pihak sasaran dan

menyarankan beberapa cara unfuk

memperoleh kebutuhan itu. 4. Pesan

harus menyarankan sesuatu jalan

untuk memperoleh kebutuhan tadi

yang layak bagi situasi kelompok dr

mana sasaran berada pada saat 1a

gerakkan untuk memberika-.

tanggapan yang dikehendaki.

Berdasarkan pendapa:-

pendaprat di atas maka dap,.

disimpulkan bahwa yang dimaksu-

dengan sosialisasi pesan disini adal' -

penyampaian informasi kepa: -

masyarakat luas khususnya ka:--

wanita yang dilakukan oleh Yar a--.--

Kanker Indonesia

mensosialisasikan

penyakit kanker serviks.

Pengetahuan Mencegah

Kanker Serviks

Pengetahuan menE]el1al

serviks perlu yang sedang

sebagai konstruksi kognitif

telhadap objek, pengalamarr

lingkungannya. Pengetahuara

serviks bukanlah sesuatu r-ar.:
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ada. dan tersedia dan sementara orang

lain tioggul menerimanya, namun

sebagai suatu pembentukan yang terus

menerus oleh seseorang yang - setiap

saat mengalami reorganisasi karena

adanya pemahaman-pemahaman baru.

Pengetahuan merupakan hasil

dari tahu dan didapat setelah

seseorang melakukan penginderaan

terhadap obyek tertentu. Penginderaan

terjadi melalui panca indera manusia,

yakni indera penglihatan,

pendengaran, penciumary rasa dan

raba. Sebagian besar pengetahuan

manusia diperoleh melalui mata dan

telinganya. Pengetahuan atau kognitif

merupakan dominan yang sangat

penting untuk terbentuknya tindakan

seseorang. Perilaku yang didasari oleh

pengetahuan akan lebih kuat dari pada

perilaku yang tidak didasari oleh

pengetahuan. (Wawan & Dewi 2010)

III.:METODOLOGIPENELITIAN

Penelitian adalal■ aktivltas atau

kegiatan  yang  dilakukan  secara

sisten■ atis′ berencana dan lnengikuti

konsep illniah untuk lirlendapatkan

SeSuatu yang Ottektif dan raSiOnal

tentang sesuatu hal(Prサamo′ 2008).

Penulis   lnenggunakan   lnetode

penelitial■ kuantitatifシ  yaitu llletode

penehian yang lnenggan■ barkan atau

menielaSkttL Suatu maSalah yang

hasilnya dap試

“

generalisasikin.Dtta

kuantitatif   adalah   data   yang

dinyatakan dalanl bentuk angka.Tipe―

tipe data kuanitatif addah data

nominal′ daね ordinaL data interV譴 ′

dan rasiO. Penehuan ilu tidak terlalu

memeningkan kedalamall data atau

analiSiS′  tetapi lebih IIlerrLentingkan

aspek keluasan data sehingga data

atau  hasi  peneliian  dianggap

窟lerupakan representasi dari seluruh

POpulasi.

・ :Ⅳ[etode yang digunakan dalaln

penelitiarl ili adalah lnetode s,γ υθン・

Menurut Achmadi dan NaFbukO(2001)

〃
Sッγて,`y adalahⅢ penyelidikan yang

diadakan untuk lnelnperoleh fakta―

fakta da五 gttala―gttala yang ada dan

Πlencari     
‐
keterangan―keterangan

faktual′  baik tentang institusi sosial′

ekononli′  atau politik dari suatu

kelon■ pok ataupun suatu daerah.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah .suatu

kelompok atau kumpulan subjek atau

objek yffiLg akan dikenai generalisasi

hasil penelitian (Priyatno, 2008).
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c. Tahap Siap Bertindak(Game Stage)

Pelaksan aan y ang dilakukan sudah

mulai berkurang digantikan oleh

peran yang secara langsung

dipraktekan sendiri oleh para

peserta yang mengikuti program

sosialisasi dengan penuh

kesadaran.

d. Tahap Penerimaan Norma Kolekti{

(Generalized Other)

Sosialisasi dianggap telah berhasil,

dan dapat menempatkan program

yang dilaksanakan bisa berada

pada posisi masyarakat secara luas.

Pengetahuan Mencegah Penyakit

Kanker Serviks

Pengetahuan yang diterima dan

dimiliki oleh responden merupakan

hasil dari tahu dan didapat setelah

mereka mendapatkan pesan-pesan

mengenai pencegahan penyakit kanker

serviks dari y ay asan kanker Indonesia.

Adapun penjelasan masing-masing

dari dimensi pengetahuan mencegah

kanker serviks adalah sebagai berikut;

a) Tahu (knoru), merupakan

kemampuan responden dalam

mengingat materi tentang kanker

serviks yang telah dipelajari

sebelumnya, termasuk dalam

tingkatan ini adalah mengingat

kembali (recall) terhadap suatu

yang spesifik dari seLuruh bahan

yang dipelajari atau rangsangan

yang diterima.

b) Memahami (comprehension),

. merupakan kemampuan responden

dalam menjelaskan secara benar

objek atau materi tentang kanker

serviks yang telah disosialisasikan.

c) Aplikasi (application), kemampuan

dalam menggunakan materi ya.g

telah dipelajari pada situasi dan

kondisi yang benar hasil dari

sosialisasi.

d) Analisis (analysis), kemampuan

responden dalam menjabarkan

materi atau suatu objek hasil dari

sosialisasi pesan tentang kanker

serviks.

e) Sinthesis (synthesis), kemampuan

responden dalam meletakkan atau

menghubungkan bagian-bagian

dari materi kanker serviks yar,g

disosialisasikan di dalam suatu

bentuk keseluruhan yang baru.

0 Evaluasi (eualuation), kemampuan

responden dalam melakukan

penilaian terhadap materi atau

objek tentang kanker serviks.

Penilaian ini dengan sendirinya
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ヽ

didasarkan pada

yang ditentukan

suatu kriteria

sendiri atau

norina―norlna yang berlaku  di

masyarakat

Tabel Operasionalisasi Konsep

Variabel Dimensi Indikator Skala

Variabel X

Sosialisasi

l resan

Tahap

Persiapan

a) Mempersiapkan lokasi, perijinan

dan tanggal pelaksanaan

b) Mempersiapkan materi dan nara

sumber

Likert

Meniru

Sosialisasi yang diadakan

penyelenggara bisa diserap oleh para

peserta untuk di praktekan

Likert

Siap Bertindak

a) Para peserta langsung

mempraktek- kan materi yang

disampaikan

b) Melaksanakan materi yang

disampai- kan tanpa paksaan

Likert

Penerimaan

Norma Kolektif
Llkert

Variabel Dimensi Indlkator 3kala

Variabel Y

Knoru

Kemampuan responden dalam

mengingat materi tentang kanker

serviks dan dapat memanggil

kembali (recall) terhadap suatu yang

spesifik dari seluruh bahan yar.g

dipelajari atau rangsangan yar.g

diterima.

Likert
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Comprehen

SZ04

Kemampuan responden dalam

menjelaskan secara benar objek atau

materi tentang kanker serviks yang

telah disosialisasikan.

Llkert

Application

Kemampuan dalam menggunakan

materi yang telah dipelajari pada

situasi dan kondisi yang benar hasil

dari hasil sosialisasi.

Likert

Analysis

Kemampuan responden dalam

menjabarkan materi atau suatu objek

hasil dari sosialisasi pesan tentang

kanker serviks.

Likert

Synthesis

Kemampuan responden dalam

meletakkan atau menghubungkan

bagian-bagian dari materi kanker

serviks yang . disosialisasikan di

dalam bentuk keseluruhan yang

bant-

Likert

Eualuntion

Kemampuan responden melakukan

penilaian terhadap materi atau objek

tentang kanker serviks.

Likert
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Validitas dan Reliabilitas

Dalam penelitian ini data

dianalisis dengan

Uji Validitas

Uji Validitas adalah uji

untuk mengetahui ketepatan atau

kecermatan suatu instrumen

dalam mengukur apa yar.g ingin

diukur (Priyatoro, 2008:1,6),

Validitas dihihrng dengan

membandingkan nilai corrected

item correlation setiap butir

pertanyaan terhadap nilai r kritis

pada tabel r. Untuk dapat

dikategorikan valid, rilai corrected

item correlation setiap butir

pertanyaan harus lebih besar dari

nilai r kritis pada tabel r. Dapat

Uji Reliabilitas

Menurut Kriyantono, 2007),

reliabilitas artlrnya memiliki sifat

dapat dipercaya. Dengan kata lain,

suatu alat ukur memiliki

reliabilitas bila hasil

pengukurannya relatif konsisten

apabila alat ukur tersebut

dihitung dengan rumus Product

Moment Penrson

Keterangan:

1xy : Koefisien korelasi rter:

dan skor total

I", : Jumlah hasil perkaliat-. ,

dan y

I. : Jumlah nilai iten-r r'.,---"

faktor x

L' : Jumlah nilai item i,.:' -'

valid

N :Jumlah subvek peneir..., '

peneliti lainnya.

Uji reliabilitas c1rqu:--,, -

untuk mengetahui konsister'. 1

ukur, apakah alat penguku:

digunakan dapat clianrl.rl-..'.- l

Σ
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Teknik analisis data dalam

penelitian kuantitatif

menggunakan statistik, statistik

pada penelitian ini adalah

eksplanatif. Statistik deskriptif

adalah statistik yang digunakan

untuk menganalisa data dengan

cara mendeskripsikan atau

menggambarkan data yang telah

terkumpul sebagaimana adanya

tanpa bermaksud membuat

kesimpulan yang berlaku untuk

umum atau generalisasi

(Sugiyono,2003).

Data Cθ″4g

Data Cθグi4g lnerupakan

suatl■    proses    penyusunan

SiSttmaiS data mental・ (yang ada

dalam kueSiOner)ke dalam benhk

yang inudah dibaca oleh inesin

pengelola data seperti kon■ puter

(Prasetyo′  2006).Ddam proses

pengeriaan  kOdingノ   peneliti

m00σ 01ln nレ An λ/イ′7ncn4 
「

γ′ρ7 月an

麟E欝{至亘lr

bantuan program komputer SPSS

oersi 20.

Dalam penelitian ini data

dianalisis dengan uji korelasi

dimana analisis korelasi yaitu

suatu teknik untuk menentukan

sampai sejauh mana terdapat

hubungan dua variabel (Achmadi

dan Narbuko, 2001). Dalam

penelitian ini terdapat dura

variabel yaltu, variabel bebas

sosialisasi pesan pencegahan

penyakit kanker serviks (X) dan

variabel tak bebas Pengetahuan

mencegah penyakit kanker serviks

(Y). Untuk mengetahui erat

tidaknya hubungan antara

variabel digunakan uri korelasi,

pengujian selanjutrrya dengan uji

signifikansi koefisien korelasi

sederhana, selain dapat

menggunakan tabel, jlugu dapat

dihitung menggunakan rumusan

Koreiasi Product lt\oment sebagai

berikut

1眈
-1.蟄‡事F:琶

―:ピ
|
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Keterangan:

r xy = koefisienkorelasi

n : jumlah sampel

x : skor setiap item

y = skor total

(|"2) = kuadrat jumlah skor item

Lr2 = jumlah kuadrat skor item

Ly2 : jumlah kuadrat skor item

(LVZ) = kuadrat jumlah skor total

Sedangkan menurut Sugiyono (2009),

unfuk memberikan penafsiran

interpretasi koefisien korelasi yarrg

Korelasi dapat positif dan negatif.

Korelasi positif menunjukan arah yang

sama pada hubungan antar variabel.

Artinya, jika variabel 1 besar maka

variabel 2 semakin besar pula.

ditemukan besar atau kecil, maka

berpedoman pada ketentuan yarrg

terdapat pada tabel berikut ini:

Sebaliknya korelasi negatif

menunjukan arah yang berlawanan.

Artinya, jika variabel 1 besar maka

variabel 2 semakin kecil.

Interval koefisien Tingkat hubungan

0,00 - 0,199 Sangat rendah

0.20 - 0,399 Rendah

0, 40 - 0,599 Sedang

0,60 - 0,799 Kuat

0,80 - 1,000 Sangat kuat
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Analisi Regresi

Analisis dengan uji regresi digunakan

untuk menguji hubungan sebuah

variabel dependen dengan variabel

independent. Dalam uji regresi ini

variabel dependennya adalah

Sosialisasi pesan dan variabel

independentnya adalah Kanker

serviks. Uji regresi yffiLg dilakukan

adalah Uji Regresi Linear Sederhana.

Dalam Uji Regresi Linear ini, peneliti

ingm mengetahui pengaruh variabel

independent terhadap variabel

dependen. Persamaan umum Uji

Regresi Linear Sederhana adalah :

(Y:a+bx)
Keterangan:

Y- Variabel terikat (Dependent)

X- Variabel bebas (Independen)

a: Nilai intercept (konstan) atau

harga Y bila X= 0

b= Koefisien regresi, yaitu angka

peningkatan atau penurunan variabel

dependen yang didasarkan pada

variabel independent. Bila b (+) maka

naik, bila b (-) maka terjadi penurunan.

Nilai a dihitung dengan rumus

Σ Y fΣ X2、 _ΣX ΣXY
α =― ―▲―¬ニーーーーー~~     

れΣX乙 ― (ΣX)

Nilai b dihitung dengan rumus :

,   れ ΣXY― ΣX ΣXY
わ :=″
    れ ΣX― (ΣX)

IV. HASIL PENELITIAN

Karakteristik Responden

Responden yang menjadi obiek

penelitian adalah ibu-ibu pengaiim

Majelis Ta'lim Nurul Falah Kota

Tangerang yang berjumlah 100 orang

dari hasil perhitungan sampel dalam

penelitian ini. Adapun karakteris&

identitas responden berupa umur da
pekerjaan dapat dilihat pada taH
tabel di bawah ini;

Tabel Pekerjaan

Umur Percent

Ibu Rumah Tangga 18 responden 18%

Pegawai Negri 30 responden 30%
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Hasil Uji Biz:ariate

Teknik pengolahan data

yang digunakan dalam penelitian ini

adalalr analisis Biannatte dengan

program SPSS fo, Windows versi

20.00. Variabel bebas dalam

penelitian ini adalah sosialisasi pesan

pencegahan penyakit kanker serviks,

sedangkan variabel terikat dalam

penelitian ini adalah pengetahuan

rnencegah penyakit kanker serviks.
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Uji Korelasi

Tabel Correlations

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)

Berdasarkan hasil

perhitungan di atas dapat

dijelaskan hasil analisisnya yaitu

dengan jumlah sampel 100

responden, ada korelasi antara

Sosialisasi Pesan dengan

Pengetahuan Kanker, dimana hasil

koefisien korelasi didapat sebesar

0,732, sehingga dapat disimpulkan

bahwa terdapat hubungan antara

variable Sosialisasi Pesan dengan

Pengetalruan Kanker. Untuk r
hitung sama dengan 0,732 berada

pada interval 0,60-0,70, diperoleh

tingkat hubungan yang kuat

Sosialisasi Pesan dengan

Pengetahuan Kanker.

Sosialisasi

Pesan
Pengetahuan

Sosialisasi Pesan Pearson

Correlatio
n

'2-tailed)

Pengetahuan Pearson

Correlatio
n

2-tailed)
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Hasil Uji Regresi

Aalisis regresi linear sederhana

adalah hubungan serta pengaruh secara

linear antara suatu variabel independen

sosialisasi pesan pencegahan penyakit

kanker serviks (*) dengan variabel

dependen pengetahuan mencegah

penyakittanker serviks (y). Analisis ini

untuk mengetahui arah pengaruh

anttara variabel independen dengan

variabel dependen apakah positif atau

negatif dan untuk memprediksi nilai

dari variabel dependen apabila nilai

variabel independen mengalami

kenaikan atau penurunan (Priyatno,

2009)Persamaan regresinya sebagai

berikut:

Y=a+bX

Y=6.076+0.730

Angka-angka tersebut dapat diartikan

sebagai berikut:

a. Konstanta sebesar 6.076 artinya

jika Sosialisasi Pesan (*), maka

Pengetahuan Kanker (y) nilainya

positif sebesar 0.730.

b. Koefisien regresi variabel

Sosiqlisasi Pesan (*) sebesar

6.076, Pengetahuan Kanker (y)

0.730. Koefisien bernilai positif

artinya terjadi pengaruh positif

antara Sosialisasi Pesan tehadap

Pengetahuan Kanker, semakin

besar daya tarik Pengetahuan

Kanker semakin meningkat

Sosialisasi Pesan.

Dengan menggunakan

tingkat signifikansi 5% atau 0,05.

Tabel distribusi t dicari pada a : 5

% : 2 : 25% atar 0,25 (uji 2 sisi)

dengan derajat kebebasan (d0 " -
k-1atau100-7-1:98(n
adalah jumlah sampel dan k
adalah jumlah variabel

independen) maka dapat

diketahui nilai t tabel yar'g di

peroleh adalah 0,197 (Priyatno,

2009:71).

Dengall kriteria pengujlani

HO diterima iika― t tabel≦ t

hitung≦ t tabel

Ho ditolak jika― t hitllng<― t tabel

atau t hittlng>t tabe1 0/197
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Nilai t hitung,10.6Z6 dan

nilai t tabel0,797 jadi nilai t hitung
> t tabel dan Ho ditolak. Dapat

disimpulkan bahwa ada pengaruh

signifikan anttara Sosialisasi pesan

(x) terhadap Pengetahuan Mencegah

Penyakit Kanker Serviks (y). Jadi,

dalam penelitian ini dapat

disimpulkan bahwa Sosialisasi

Pesan berpengaruh terhadap

Pengetahuan Mencegah penyakit

Kanker Seruiks.

Besarnya angka koefisien

determinasi diperoleh kontribusi

(r2) atau r square dalam

penghitungan diatas adalah

sebesar 0,536 atau sama dengan

53,6%. Angka tersebut

mempunyai arti bahwa besarnya

pengaruh Sosialisasi pesan (r)
sebesar 59,6% terhadap

pengetahuan mencegah penyakit

kanker serviks (y) dan sisanya

sebesar 46,4% dijelaskan oleh

variabel lain diluar variabel yarrg

digunakan pada penelitian ini.

Nilai t hitung 70.696 dan

nilai t tabel0,1g7 jadi nilai t hitung
> t tabel dan Ho ditolak. Dapat

' disimpulkan bahwa ada pengaruh

signifikan antara Sosialisasi pesan

pencegahan penyakit kanker

serviks (x) terhadap pengetahuan

mencegah penyakit Kanker

serviks (y).

Model Summary

el tlare

:sted R

Square

Error of the

Estimate

70

Predictors: (C,onstant), Sosialisasi.pesan
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Besarnya angka koefisien

determinasi diperoleh kontribusi

(r2) atau r square dalam

penghitungan diatas adalah sebesar

0,536 atau sama dengan 53,6%.

Angka tersebut mempunyai arti

bahwa besamya.. pengaruh

IV. KESIMPULAN

1.. Terdapat pengaruh sosialisasi

pesan pencegahan penyakit kanker

serviks terhadap pengetahuan

mencegah penyakit kanker serviks.

Dari hasil uji statistik diperoleh

bahwa Dengan menggunakan

tingkat signifikansi 5% atau 0,05.

Tabel distribusi t dicari pada a = 5

% : 2 : 25% atau 0,25 (uji 2 sisi)

dengan derajat kebebasan (df) n - k

- L atau 100 - 1. - 1.:98 (n adalah

jumlah sampel dan k adalah jumlah

variabel independen) maka dapat

diketahui nilai t tabel yang di

peroleh adalah 0,797 antara

sosialisasi pesan pencegahan

penyakit kanker serviks (*)

Sosialisasi Pesan penyakit kanker

serviks (x) sebesar 53,6% terhadap

pengetahuan mencegah penyakit

kanker serviks (y) dan sisanya

sebesar 46,4% dijelaskan oleh

variabel lain diluar variabel yang

digunakan pada penelitian ini.

terhadap pengetahuan mencegah

penyakit kanker serviks (y).

2. Berdasarkan hipotesis sebelumnya

maka pembuktian hipotesis

sementara telah diperoleh hasil

hipotesis nol ditolak, Nilai t hitung

10.636 dan nilai t tabel 0,797 jadi

niiai t hitung > t tabel dan Ho

ditolak. Dapat disimpulkan bahn'a

ada pengaruh signifikan antara

Sosialisasi pesan pencegahan

penyakit kanker serviks (rt

terhadap pengetahuan mencegah

penvakit Kanker serviks (y). iaclr

clalam penelitian ini c1a1-,.1i

disimpulkan bahwa Sosialisasr

Pesan berper-rgaruh terhaclap

pengetahuan mencegah pent,akr:

kanker serr-ik:
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