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ABSTRAK  

 

Pra Kanker adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu 

kondisi yang mungkin menjadi kanker dan salah satu kanker tersebut adalah 

kanker serviks. Kanker Serviks merupakan penyakit yang rentan dialami oleh 

perempuan, kanker serviks sendiri merupakan kanker leher rahim dan erat 

hubungannya dengan Human Papiloma Virus (HPV). Proses terjadinya kanker 

serviks tidak berjalan begitu cepat namun melalui tahap prakanker. Penderita 

Prakanker apabila tidak ditangani lebih lanjut akan mengakibatkan sel kanker 

berkembang menjadi lebih cepat. Kebiasan hidup yang kurang baik mempunyai 

banyak peran terhadap terjadinya Prakanker serviks. Studi ini memfokuskan pada 

perilaku kesehatan ibu rumah tangga penderita prakanker serviks yang berada di  

Wilayah Bantaran Sungai Jagir, Surabaya  

Paradigma yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam 

penelitian ini adalah paradigma perilaku sosial dengan pendekatan kualitatif.teori 

yang digunakan adalah teori perilaku kesehatan atau derajat kesehatan Henrik 

L.Blum, dan menggunakan teori perilaku kesehatan Skinner. Informan dalam 

penelitian ini diperoleh lima informan ibu rumah tangga yang menderita  

prakanker serviks dan bagaimana tindakan pengobatannya. Teknik pengambilan 

sampel dalam penelitian ini adalah purposive. Sedangkan metode pengumpulan 

data yaitu dengan melakukan wawancara mendalam (Indept Interview).   

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasannya penderita prakanker 

serviks memiliki semangat untuk melawan rasa sakitnya ditengah kondisi 

ekonomi yang lemah dengan melakukan tindakan pengobatan medis seperti 

melakukan pap smear, kolposkopi, ataupun tradisonal seperti meminum obat-

obatan herbal ataupun ke orang yang dianggap dapat menyembuhkannya 

(perantara orang pintar).  
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ABSTRACT  

 

Pre Cancer is a term used to describe a condition that may become cancer 

and one of the cancer is cervical cancer. Cervical cancer is a disease which is 

susceptible experienced by women, cervical cancer itself is a cancer of the cervix 

and is closely connected with the Human Papilloma Virus (HPV). The occurrence 

of cervical cancer is not running so fast but through a precancerous stage. Patients 

with Precancerous if not handled more will cause cancer cells grow more quickly. 

Poor living habits have much of a role on the occurrence of Precancerous 

Cervical. The study focused on health behavior housewife precancerous cervical 

patients who are in Region Jagir, Surabaya.  

The paradigm used to reserch answer problem in this is the paradigm of 

social behavior with kualitatif.teori approach is the theory of health behavior or 

health status Henrik L.Blum, and use of health behavior theory Skinner. 

Informants in this study were five informants housewife suffering from cervical 

pre-cancer and its treatment measures. The sampling technique in this research is 

purposive. While the method of data collection is to conduct in-depth interviews 

(Indept Interview).  

The results of this study indicate bahwasannya pre cervical cancer patients 

have the spirit to fight the pain amid weak economic conditions by taking action 

or traditional medical treatment such as drinking herbal medicine or to people 

who are considered able to cure (intermediary smart people). 
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I. PENDAHULUAN 

I.1 Latar Belakang Masalah 

Pada umunya manusia selalu menginginkan untuk dapat hidup sehat. 

Kesehatan sendiri merupakan hal yang sangat berharga dan merupakan salah satu 

aspek terpenting dalam kehidupan manusia. Banyak cara yang dilakukan manusia 

agar dirinya selalu tetap sehat mulai dari mengkonsumsi makanan yang bergizi, 

pola hidup sehat, dan lain-lain. Menurut sebagian psikolog, perilaku manusia 

berasal dari dorongan yang ada dalam diri manusia dan dorongan itu merupakan 

salah satu usaha untuk memenuhi kebutuhan yang ada dalam diri manusia, dengan 

adanya dorongan tersebut, menimbulkan seseorang melakukan sebuah tindakan 

atau perilaku khusus yang mengarah pada tujuan, sementara itu para sosiolog 

melihatnya bahwa perilaku manusia tidak bisa dipisahkan dari konteks atau 

setting sosialnya (Momon Sudarma, 2008 : 51). 

Perilaku yang dilakukan oleh seseorang menentukan bagaimana orang 

tersebut dapat hidup dengan sehat. Menurut wikipedia kesehatan adalah keadaan 

sejahtera dari badan, jiwa, dan social yang memungkinkan setiap orang hidup 

produktif secara social dan ekonomi. Sehat pada dasarnya memang sangatlah 

penting, namun ketika seseorang telah dinyatakan sakit dan telah divonis 

menderita sakit yang dan membahayakan terkadang semangat hidup yang ada 

pada diri mereka mulai menurun sehingga membuat mereka harus bekerja keras 

agar terhindar dari penyakit. Salah satu penyakit yang sangat menakutkan adalah  

Kanker Serviks. Pengertian Kanker sendiri merupakan penyakit yang  

menakutkan dan membahayakan yang dapat menyerang siapa pun tidak saja pada 

wanita tetapi juga pada pria dan anak-anak. Namun kanker tidak menyerang 

begitu saja tetapi terdapat tahap-tahapnya yaitu melalui tahap Prakanker. Pada 

tahap prakanker ini terkadang seseorang tidak menyadarinya, namun ketika 

seseorang telah mengetahuinya banyak cara yang dilakukannya agar mereka 

terbebas dari penyakit kanker tersebut karena banyak orang yang meninggal 

akibat dari kanker. Kanker Serviks (leher Rahim) menduduki peringkat kedua 

setelah kanker payudara lebih dari 470.000 kasus baru berhasil terdiagnosis 

dengan angka kematian mencapai 230.000 setiap tahunnya. 80% kasus kanker 



serviks terjadi di Negara berkembang dan di beberapa Negara menjadi kanker 

terbanyak yang terjadi pada wanita (WHO, 2000). Pada tahap prakanker, sangat 

penting untuk di lakukan pemeriksaan tes laboratorium tes tersebut yaitu dengan 

melakukan pap smear. Oleh karena itu kita harus mengetahui gejala-gejala yang 

ditimbulkan agar dapat mengetahui sedini mungkin sebelum prakanker ini 

berkembang menjadi lebih ganas. Seperti yang dilakukan Puskesmas Jagir 

Surabaya yang di mana Puskesmas tersebut mengadakan pemeriksaan gratis 

terkait kanker serviks yaitu dengan melakukan pap smear khususnya bagi ibu-ibu 

rumah tangga. Sosiologi Kesehatan melihat bahwa dalam Model Keyakinan Sehat 

menurut Marshall H.Becher dan Lois A.Maiaman (1995)  penilaian seseorang 

terhadap perilaku kesehatan tertentu, dipandang dari sudut kebaikan dan 

kemanfaatan (misalnya perkiraan subjektif mengenai kemungkinan manfaat dari 

suatu tindakan dalam mengurangi tingkat bahaya dan keparahan). 

Sehingga Penelitian ini penting dilakukan karena ingin mengetahui 

bagaimana Perilaku Kesehatan ibu rumah tangga Penderita Prakanker Serviks 

mengenai tindakannya agar terhindar dari sakit yang diderita,  khususnya bagi 

mereka yang berada diwilayah bantaran sungai Jagir. Bantaran sungai merupakan 

daerah yang sifatnya kumuh tidak beraturan yang terdapat dikota atau perkotaan.  

Daerah ini umunya dihuni oleh orang-orang yang memiliki penghasilan sangat 

rendah dan lain sebagainya. Hal ini dapat kita lihat pada wilayah dekat pintu air 

jagir.   

I.2  Fokus Permasalahan  

Merujuk dari permasalahan yang telah dijelaskan, maka focus 

permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah, Bagaimana Perilaku 

Kesehatan Ibu Rumah Tangga Penderita Prakanker Serviks di wilayah bantaran 

sungai Jagir, Surabaya ?  

I.3 Tujuan Penelitian 

Bertujuan untuk memahami tentang Perilaku Kesehatan ibu rumah tangga 

penderita prakanker serviks yang berada di wilayah bantaran sungai Jagir, 

Surabaya.  



I.4 Manfaat Penelitian 

    Studi ini diharapkan mampu memberikan sumbangan akademis terhadap 

sosiologi, terutama pada bidang sosiologi kesehatan tentunya dalam persepektif 

sosiologis. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai 

perilaku kesehatan penderita Prakanker Serviks khususnya bagi ibu rumah tangga 

diwilayah Bantaran Sungai Jagir, Surabaya. Kemudian penelitian ini juga 

diharapkan dapat pula memberikan kontribusi kepada institusi kesehatan dalam 

upaya peningkatan kesadaran Ibu-Ibu Rumah Tangga terkait kanker serviks dan 

mengenai perilaku kesehatan salah satunya adalah dengan melakukkan tindakan 

Pap Smear sedini mungkin  khususnya bagi Ibu-Ibu Rumah Tangga yang berada 

di wilayah bantaran sungai Jagir, Surabaya.  

II. KAJIAN TEORITIK/ TINJAUAN PUSTAKA 

 Teori merupakan salah satu aspek terpenting dalam sebuah penelitian. 

Teori sebagai pisau analisis membantu peneliti untuk memperoleh data yang tepat 

dan akurat sehingga mampu menjawab pertanyaan penelitian dengan baik. 

Sosiologi melihat kesehatan merupakan sesuatu yang menjadi kebutuhan dasar 

manusia yang tidak hanya dikaji pada ranah medis namun juga dapat ditinjau 

melalui persepektif sosiologi. Sosiologi kesehatan membahas pula perilaku 

kesehatan, pengaruh norma sosial terhadap perilaku kesehatan, interaksi antar 

petugas kesehatan, serta melibatkan aspek-aspek social kehidupan seseorang yang 

sedang sakit. Perilaku kesehatan mempunyai pengaruh terhadap status kesehatan 

individu maupun masyarakat. Perilaku manusia adalah semua kegiatan atau 

aktivitas manusia baik yang dapat diamati secara langsung maupun tidak langsung 

dan perilaku tersebut merupakan hasil dari segala macam interaksi manusia 

dengan lingkungannya. (Blumer, 1969:81).  

Perilaku adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang 

mempunyai bentangan yang sangat luas antara lain : Berjalan, berbicara, 

menangis, tertawa, bekerja, kuliah, menulis, dan sebagainya. Dari uraian ini dapat 

disimpulkan bahwa yang dimaksud perilaku manusia adalah semua kegiatan atau 

aktivitas manusia, baik yang diamati langsung, maupun yang tidak diamati oleh 

pihak luar. (Notoatmodjo, 2003). Menurut Skinner, seperti yang dikutip oleh 



Notoatmodjo (2003), merumuskan bahwa perilaku merupakan respon atau reaksi 

seseorang terhadap stimulus atau rangsangan dari luar. Oleh karena itu perilaku 

ini terjadi melalui proses adanya stimulus terhadap organisme dan kemudian 

organisme tersebut merespon, maka teori Skinner ini disebut teori “S-O-R” atau 

Stimulus-Organisme-Respon. Soekidjo Notoatmodjo dengan memperhatikan 

bentuk respon terhadap stimulus, membedakan perilaku manusia menjadi dua 

bentuk yaitu :  

1. Perilaku Terbuka (Overt Behavior), yaitu dalam bentuk nyata, misalnya 

meminum obat ketika sakit. 

2. Perilaku Tertutup (Covert Behavior), hal ini ditunjukkan dalam bentuk 

perhatian, persepsi, pengetahuan/kesadaran dan reaksi lainnya yang tidak 

tampak.  

Berdasarkan pandangan ini maka yang dimaksud perilaku kesehatan 

menurut Soekidjo Notoatmodjo yang mendasar pada teori Skinner, mengatakan 

bahwa perilaku kesehatan yaitu suatu respon seseorang (organisme) terhadap 

stimulus atau objek yang berkaitan dengan sakit dan penyakit, sistem pelayanan 

kesehatan, makanan dan minuman, serta lingkungan. Selain itu Perilaku 

Kesehatan atau lebih spesifik lagi dengan Derajat Kesehatan. Perilaku manusia 

merupakan salah satu faktor utama dalam terwujudnya Derajat Kesehatan 

Individu secara prima. Henrik L.Blum  memetakan bahwa derajat kesehatan 

manusia dipengaruhi oleh berbagai factor dan salah satunya adalah perilaku 

manusia itu sendiri. Sehingga penelitian ini menggunakan teori dari Skinner dan 

Henrick L.Blum mengenai perilaku kesehatan dan Derajat Kesehatan.  

 

II.1 Metode Penelitian 

Paradigma yang digunakan yaitu Paradigma Perilaku Sosial, paradigma 

perilaku sosial ini memusatkan perhatiannya kepada hubungan antara individu 

dan lingkungannya. Lingkungan terdiri atas bermacam-macam obyek sosial dan 

non-sosial. Prinsip yang menguasai antar hubungan individu dengan obyek sosial 

adalah sama dengan prinsip yang menguasai hubungan antar individu dengan 

obyek non sosial. Hubungan antara individu dengan obyek sosial dan hubungan 

antara individu dengan obyek non sosial dikuasai oleh prinsip yang sama. 



Paradigma sendiri merupakan pandangan mendasar mengenai isu atau 

permasalahan yang diangkat dalam sebuah penelitian.  (Wirawan, 2012:4).   

Dalam Sosiologi ada 3 paradigma yang biasa digunakan untuk menelaah 

masalah-masalah sosial yang ada. Ketiga paradigma tersebut adalah Paradigma 

Fakta Sosial, Paradigma Definisi Sosial dan Paradigma Perilaku Sosial. 

Paradigma sosiologi adalah pandangan yang mendasar dari para sosiolog tentang 

apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari oleh suatu cabang 

ilmu pengetahuan. Paradigma dianggap mampu membantu merumuskan tentang 

apa yang harus dipelajari, persoalan-persoalan apa yang harus dijawab, dan 

bagaimana harus menjawabnya. Serta terkait dengan aturan-aturan apa yang harus 

diikuti dalam mengintepretasikan informasi yang dikumpulkan dalam rangka 

menjawab persoalan tersebut (Ritzer, 2009 : 8).  

 

Penelitian yang dilakukan ini berlokasi di kota Surabaya. Secara lebih 

spesifik penelitian ini difokuskan di Wilayah Bantaran Sungai Jagir, Surabaya 

dikarenakan merupakan wilayah yang berada di pinggiran sungai yang biasanya 

bersifat kumuh atau tidak beraturan namun mereka masih ada yang 

memperhatikan kesehatannya, sehingga lokasi penelitian ini menentukan perilaku 

kesehatan ibu rumah tangga penderita  Prakanker Serviks. Penelitian ini memilih 

5 informan ibu rumah tangga penderita Prakanker Serviks yaitu 

AYT,NNS,PRW,SMT, NPA dan  yang telah melakukan pap smear. Pengertian 

informan adalah orang yang memberikan informasi tentang situasi dan kondisi 

latar penelitian, jadi ia harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar 

penelitian. (Moleong, 1998:90). Untuk memperoleh data yang mendalam, akurat, 

dan bisa di pertanggungjawabkan, maka peneliti memilih wawancara mendalam 

untuk mengumpulkan data. Wawancara mendalam atau indepth interview adalah 

teknik pengumpulan data dengan cara melakukan percakapan intensif dengan 

tujuan tertentu terhadap subyek penelitian. Wawancara ini dilakukan secara 

terbuka dengan menggunakan pedoman wawancara yang dibuat oleh peneliti 

untuk teknis analisis data menggunakan teknik analisis data kualitatif melalui 

pengumpulan data wawancara mendalam (indept interview), reduksi data, 

kategorisasi data, penyajuan data, dan penarikan kesimpulan (Verifikasi data).  



III.PEMBAHASAN 

III.1 Perilaku Kesehatan Ibu Rumah Tangga Penderita Prakanker Serviks.  

Berdasarkan pandangan ini maka yang dimaksud perilaku kesehatan 

menurut Soekidjo Notoatmodjo yang mendasar pada teori Skinner, mengatakan 

bahwa perilaku kesehatan yaitu suatu respon seseorang (organisme) terhadap 

stimulus atau objek yang berkaitan dengan sakit dan penyakit, sistem pelayanan 

kesehatan, makanan dan minuman, serta lingkungan. Dari definisi tersebut 

dirumuskan bahwa perilaku kesehatan yaitu terkait dengan, perilaku 

penyembuhan penyakit, perilaku peningkatan kesehatan, perilaku Gizi (makanan 

dan minuman). 

Perilaku kesehatan ibu rumah tangga yang  berada di wilayah bantaran 

sungai Jagir, Surabaya mempunyai pengaruh terhadap status kesehatan individu 

maupun masyarakat. Perilaku manusia adalah semua kegiatan atau aktivitas 

manusia baik yang dapat diamati secara langsung maupun tidak langsung dan 

perilaku tersebut merupakan hasil dari segala macam interaksi manusia dengan 

lingkungannya. (Blumer, 1969:81). Apabila dikaitkan dengan perilaku terbuka 

yang dimana setiap orang pasti pernah mengalami sakit, tidak terkecuali Ibu 

rumah tangga yang berada di wilayah bantaran sungai Jagir ini seperti yang 

diungkapkan oleh para informan bahwa mereka pernah mengalami sakit yang 

ringan seperti pusing, mual, kecapekan ataupun letih, bahkan mereka juga 

mengalami sakit yang berbahaya yang dimana diantara mereka yang pernah 

divonis menderita kanker serviks seperti AYT, selain itu para infoman juga telah 

melakukan pemeriksaan dan mereka mendapatan hasil yang kurang memuaskan 

yang dimana mereka menderita Prakanker. Tahap Prakanker ini merupakan tahap 

munculnya tanda-tanda ketidaknormalan yang terjadi pada leher rahim. 

  Dalam hal ini upaya untuk melakukan tindakan pun mereka lakukan 

walaupun setelah mereka telah dinyatakan sakit, upaya tindakan pengobatan 

tersebut mereka lakukan mulai dari meminum obat yang dibelinya diwarung, 

pergi ke Dokter, meminum jamu, meminum obat herbal bahkan ada juga yang 

pergi ke pengobatan alternative yang dianggapnya mampu memberikan dorongan 



psiskis agar dirinya terbebas dari prakanker dan kanker tersebut yaitu dengan 

berobat ke Kyai.  Selain hal tersebut ibu rumah tangga yang telah dinyatakan sakit 

dan menderita prakanker, terdapat beberapa upaya penyembuhan penyakitnya 

tidak terlepas juga dari interaksinya dengan orang-orang yang ada disekitarnya, 

ataupun dari berbagai media, seperti halnya kelima informan tersebut upaya 

penyembuhan penyakit yang mereka peroleh hasil interkasi dari rekan kerja, 

adiknya, bahkan dari orang tua yang telah lama dianggapnya sebagai ibu 

kandungnya seperti NPA. Selain itu upaya penyembuhan juga diperoleh melalui 

berita tentang kesehatan yang ada di Televisi seperti yang dilakukan oleh PRW 

yang dimana PRW memperoleh upaya penyembuhannya dari Televisi selain itu 

PRW juga pernah berkunjung dan menyembuhkannya penyakitnya ke Dokter 

Spesialis Kulit dan Kelamin, namun hasil yang diberikan kurang memuaskan.   

Dari berbagai informasi yang telah diketahui, upaya yang dilakukan 

informan untuk penyembuhan penyakitnya membuat informan lebih 

meningkatkan kesehatannya dan hal ini salah satu bentuk nyata perilaku individu 

ini yaitu dengan melakukan pemeriksaan lanjutan terkait tentang penyakitnya ini 

seperti NNS yang dimana ibu rumah tangga ini disisi lain dia bekerja dia juga 

harus selalu memeriksakan kesehatannya, yaitu dengan melakukkan kolposkopi 

yang dimana hal tersebut dilakukannya untuk menggugurkan sel kanker yang ada 

pada dirinya, berbagai upaya peningkatan kesehatan yang dilakukan Ibu Rumah 

Tangga yang berada di wilayah bantaran sungai Jagir ini, mereka melakukan 

upaya agar penyakitnya tidak semakin parah, seperti yang dilakukan PRW yang 

dimana walupun PRW telah melakukan pemeriksaan selama 6 bulan di dokter 

spesialis kulit dan kelamin baginya hal tersebut merupakan upaya peningkatan 

kesehatannya walaupun hal tersebut tidak membuat PRW puas dengan hasil tes 

laboratorium serta pelayanannya yang dirasa kurang seberapa memperhatian, 

sehingga membuat PRW harus berganti dokter dan bagi PRW untuk 

meningkatkan kesehatannya saat ini dia harus kontrol secarabertahap setiap 3 

bulan sekali. Lain halnya dengan NPA yang dimana bagi NPA upaya untuk 

meningkatkan kesehatannya dia harus rajin pap smear dan yang terpenting dia 

harus berfikir positif.   



Perilaku yang dilakukan oleh para informan tersebut merupakan perilaku 

kesehatan untuk terhindar dari penyakit bahkan untuk menjaga kesehatannya agar 

tidak semakin parah, berbagai cara yang dibentuknya dari perilaku upaya tindakan 

pengobatan, bahkan mereka melakukan upaya mencari informasi untuk 

memperoleh penyembuhan penyakitnya. Selain itu perilaku terbuka yang 

dilakukan Ibu Rumah Tangga ini walaupun rumah mereka berada dipinggiran kali 

dan biasanya disebut sebagai masyarakat miskin kota tidak menutup kemungkinan 

bahwa upaya untuk meningkatkan kesehatannya harus mereka lakukan selain itu 

perilaku gizi yang diterapkan oleh ibu rumah tangga ini terbilang cukup tinggi, hal 

ini dapat dilihat bahwa Ibu-Ibu rumah tangga ini yang telah dinyatakan Prakanker 

mereka lebih menjaga pola makannya serta mereka lebih menyukai untuk 

memasak dirumah dibandingkan membeli,  walaupun terkadang mereka juga 

pernah membeli makanan diluar ketika tidak memasak namun hal itu sudah tidak 

sering dilakukannya, seperti SMT yang mengatakan bahwa masakan yang dibeli 

diluar terkadang menggunakan bahan pengawet yang tidak sedikit, makan-

makanan yang dibakar juga bagi SMT dapat menjadi pemicu sel-sel kanker yang 

semakin parah, sehingga dia harus mengurangi makan-makanan diluar  

Selain perilaku terbuka terdapat juga perilaku tertutup yaitu merupakan 

perilaku yang ditunjukkan dalam bentuk perhatian, persepsi, pengetahuan atau 

kesadaran dan reaksi lainnya yang tidak tampak sehingga apabila dikaitkan 

dengan hasil penelitian ini bahwa perilaku kesehatan yang dilakukan ibu rumah 

tangga yang berada diwilayah bantaran sungai Jagir ini bahwa bentuk 

perhatiannya terhadap kesehatannya mereka lakukan dengan lebih menajaga pola 

makan, dan sering meminum suplemen seperti yang dilakukan AYT yang dimana 

AYT mengkonsumsi semacam kapsul yang berasal dari extra kulit manggis yang 

memiliki khasiat banyak, selain itu bagi SMT lebih memperhatikan daerah yang 

rawan dengan tidak menggunakan sabun-sabun yang sembarangan, tidak 

memakai celana yang ketat secara terus menerus, dan lebih menjaga kesehatannya 

tidak lain dengan menggunakan racikan herbalnya sendiri dengan daun sirih yang 

berwarna merah, selain itu SMT juga melakukan olah raga setelah sholat subuh 

dengan berjalan santai sehingga bagi SMT walaupun cuman jalan-jalan 

mengelilingi beberapa gang yang dekat dengan rumahnya, ibu rumah tangga ini 



menganggap hal tersebut juga termasuk olah raga. Bentuk perhatian dalam hal 

kesehatan ini membuat ibu rumah tangga menunjukkan bentuk perhatiannya 

dengan memberikan semangat hidup terhadap dirinya sendiri, dengan 

memberikan perhatian yang lebih terhadap kesehatan pada dirinya yaitu dalam hal 

makanan  menjaga makanan dan lebih mengurangi makanan yang cepat saji, serta 

dengan berolah raga ataupun dengan beralih dokter seperti yang dilakukan PRW 

yang dimana sudah mengikuti tes laboratorium sebanyak enam kali namun tidak 

ada perubahan sehingga bentuk perhatiannya PRW memutuskan untuk berganti 

dokter ke yang lebih alih khususnya di Rumah Sakit.  

Selain bentuk perhatian tersebut hal lain mengenai perilaku tertutup yang 

dilakukan oleh Ibu rumah tangga ini yaitu dalam hal pengetahuan tentang 

kesehatan, ibu-ibu rumah tangga ini walaupun ada diantara dari mereka yang 

tingkat pendidikannya tidak sampai tamat SMP, bahkan tingkat pendidikan yang 

diperolehnya tidak sampai Perguruan Tinggi hal ini tidak menutup kemungkinan 

bahwa pengetahuan mereka tentang pentingnya menjaga kesehatan sangat 

diperlukan khususnya pada perempuan, sehingga derajat kesehatan seseorang 

sangat diperlukan selain itu potensi pikiran pun diperlukan guna meraih efek 

manajemen sakit yang lebih baik. Pikiran memiliki kekuatan yang besar. Setiap 

orang memiliki potensi kemampuan untuk mengelola pikiran secara baik, 

sehingga dapat mengelola rasa sakit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. KESIMPULAN  

 Dari hasil penelitan tersebut dapat disimpulkan bahwa Prakanker serviks 

(Displasia Serviks) adalah ketika hasil tes Pap Smear menunjukkan adanya sel-sel 

abnormal pada permukaan leher rahim (Serviks) dibawah miksroskop. Penelitian 

ini menemukan bahwa para penderita prakaker serviks khususnya ibu rumah 

tangga yang berada di wilayah bantaran sungai Jagir,Surabaya, memiliki perilaku 

kesehatan yang berbeda-beda dalam hal tindakan pengobatannya, yaitu dengan 

selalu melakukan pap smear. Pap Smear yaitu metode screning untuk mendeteksi 

kanker serviks, dengan melakukan tindakan pap smear tersebut membuat mereka 

mengetahui perkembangan sel kanker yang ada pada dirinya apakah semakin 

berkembang atau semakin mengecil karena dari hasil pap smear tersebut 

seseorang dapat mengetahui kondisi kesehatan pada dirinya.   

 Prakanker Serviks (Displasia Serviks) yang dialami ibu rumah tangga 

yang berada di wilayah bantaran sungai Jagir tersebut membuat mereka berusaha 

untuk terbebas dari prakanker tersebut dengan cara  berobat ke medis ataupun non 

medis seperti untuk mengobati penyakit prakanker yang dideritanya dengan 

melakukan pengobatan di Rumah Sakit, pergi ke klinik spesialis kulit dan kelamin 

dan juga di alternative, tindakan pengobatan tersebut tidak hanya terlepas dengan 

mereka selalu pergi ke dokter namun Ibu-Ibu rumah tangga ini juga membeli obat 

diwarung, selain itu melakukan pengobatan alternative dengan berobat ke Kyai 

dengan media air putih seperti yang dilakukan oleh AYT bagi dia pengobatan 

medis tidak cukup, dengan adanya dorongan untuk berobat alternative atau 

berobat ke orang pintar dianggapnya dapat membantunya dalam hal pisikis untuk 

melawan rasa sakitnya, di sisi lain tindakan pengobatan yang lain setelah 

melakukan pemerikaan dan menunjukkan ada ketidaknormalan dan harus ada 

penanganan yang lebih lanjut tindakan tersebut berupa Kolposkopi atau 

pemeriksaan menggunakan teropong untuk melihat serviks. Melalui pemeriksaan 

ini dapat diketahui letak perubahan sel, tindakan seperti ini dilakukan oleh NNS 

dan NPA. Selain tindakan tersebut terdapat juga dengan tindakan tradsional yaitu 

dengan meminum jamu, dan meminum sumplemen ekstra kulit manggis. Ataupun 

dengan merebus daun keladi tikus yang dianggap dapat mengobati sakit kanker.  



 Namun upaya pencegahan tersebut tidak terlepas dari yang siapa 

berpengaruh yaitu mulai dari Suami, Anak, bahkan orang tua walaupun mereka 

telah berumah tangga. Dalam hal upaya penyembuhan penyakit mereka ketahui 

juga dari keluarga, dari rekan kerja, ataupun tetangga disekitarnya. Perilaku 

kesehatan yang dilakukan oleh ibu rumah tangga ini juga tidak terlepas dari 

lingkungan yang ada disekitarnya bentuk dukungan ataupun motivasi sangat 

diperlukan untuk menunjang derajat kesehatan seseorang yang dimana bentuk 

dukungan tersebut dia peroleh dari keluarga, tetangga, ataupun rekan kerjanya. 

Bentuk motivasi tersebut   kemauan serta kehendak dan berfikir positif untuk 

menunjang derajat kesehatan, agar dapat sembuh dari penyakit Prakanker Serviks 

tersebut. 
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