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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kanker merupakan penyakit mematikan yang menjadi momok bagi masyarakat 

Indonesia. Salah satu kanker yang berbahaya adalah kanker serviks (mulut rahim). 

Kanker serviks adalah kanker yang muncul pada leher rahim wanita. Semua 

wanita dari berbagai usia berisiko menderita kanker serviks. Saat ini kanker 

serviks menduduki peringkat pertama paling mematikan bagi wanita Indonesia 

(kumparan.com). Setiap tahunnya, terdapat 20.928 perempuan Indonesia 

terdiagnosis kanker serviks yang 45% diantaranya meninggal dunia (change.org). 

Menurut Ketua Yayasan Kanker Indonesia, kanker serviks merupakan penyakit 

pembunuh wanita nomor 1 di Indonesia (kumparan.com). 
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Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa provinsi dengan jumlah penderita 

kanker serviks terbanyak kedua adalah Jawa Tengah dengan jumlah 19.734 jiwa. 

Hal ini tentunya sangat mengkhawatirkan mengingat kanker serviks ini 

merupakan penyakit yang mematikan dan selalu memakan korban setiap harinya. 

Penyebab utama kanker serviks adalah infeksi Human Papilloma Virus 

(HPV). Infeksi virus HPV dapat menyerang siapa saja, mulai dari perempuan 

berusia 20 tahun sampai perempuan yang tidak lagi dalam usia produktif. Proporsi 

perempuan dibawah 35 tahun yang menderita kanker serviks meningkat dari 9% 

menjadi 25%. Risiko tinggi pada perempuan mulai umur 20 tahun tersebut 

menandakan bahwa perempuan usia remaja dan telah mengalami menstruasi harus 

mulai memperhatikan kesehatan reproduksinya (Rachmani, Shaluhiyah & Cahyo, 

2012: 36). 

Metode utama untuk pencegahan kanker serviks sekarang adalah melalui 

vaksinasi HPV. Vaksin yang tersedia sangat efektif pada remaja perempuan 

terutama jika diberikan kepada mereka sebelum mereka melakukan aktivitas 

seksual (Shafei, et all., 2013:1). Meskipun Indonesia berada di posisi tertinggi jika 

dibandingkan dengan negara-negara di Asia Pasifik untuk jumlah kanker serviks 

pada tahun 2012, sayangnya saat ini vaksin HPV belum menjadi program 

imunisasi nasional dari pemerintah. Padahal kanker serviks adalah satu-satunya 

kanker yang dapat dicegah melalui vaksinasi (change.org). 

Tabel 1.1 Prevalensi dan Estimasi Jumlah Penderita Penyakit Kanker Serviks 

Menurut Provinsi Tahun 2013 
 

Sumber: Diolah berdasarkan Data Riset Kesehatan Dasar 2013, Badan Litbangkes 

Kementerian Kesehatan RI dan Data Penduduk Sasaran, Pusdatin Kementerian 

Kesehatan RI 
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Pengetahuan mahasiswi tentang kanker serviks dan vaksinasi HPV pun masih 

rendah. Sehingga diperlukan suatu upaya peningkatan pengetahuan bagi 

mahasiswi tentang kanker serviks dan vaksinasi HPV, baik melalui sosialisasi dari 

kampus atau melalui media (cetak dan elektronik) (Ekowati, et all., 2017: 340). 

Bahaya kanker serviks semakin di depan mata ketika salah satu figur publik 

Indonesia, Julia Perez, meninggal dunia pada Juni 2017 lalu akibat mengidap 

penyakit kanker serviks stadium 4. Sebelum meninggal dunia, Julia Perez 

mengatakan bahwa awalnya Ia tidak menemukan tanda-tanda bahwa dirinya 

menderita penyakit yang sudah menyerang tubuhnya sejak tahun 2014 

(kumparan.com). Promosi kesehatan mengenai penyebab kanker serviks hingga 

cara pencegahannya pun kemudian banyak dilakukan oleh berbagai pihak 

bersamaan dengan kabar duka dari salah satu figur publik tanah air ini. Berbagai 

lembaga kesehatan, organisasi non profit yang memerhatikan kesehatan, hingga 

figur publik Indonesia gencar melalukan promosi kesehatan mengenai kanker 

serviks ini. 

Promosi mengacu pada setiap insentif yang digunakan oleh produsen untuk 

memicu transaksi dan/atau konsumen untuk membeli suatu merek serta 

mendorong tenaga penjualan untuk secara agresif menjualnya. Insentif adalah 

tambahan atas manfaat dasar yang diberikan oleh merek dan untuk sementara 

dapat mengubah harga dan nilai yang dirasakan. Promosi mempunyai kekuatan 

untuk mempengaruhi perilaku karena menawarkan nilai lebih kepada pembeli 

dalam jangka pendek (Shimp, 2004:112).  
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Dalam jurnal yang berjudul Analyzing The Impact Of Promotion Mix On 

Consumer’s Purchase Decision oleh Familmaleki, et al (2015:80) menyimpulkan 

bahwa strategi promosi digunakan untuk meningkatkan perhatian pelanggan, 

membangkitkan minat pelanggan dan keinginan dan akhirnya memimpin aksi 

pelanggan untuk membeli. 

Berbagai promosi kesehatan mengenai kanker serviks terus dilakukan sebagai 

salah satu upaya untuk mengembangkan minat melakukan vaksinasi pada remaja, 

mengingat jumlah remaja yang melakukan vaksinasi kanker serviks masih rendah. 

Vaksin HPV sudah tersedia sejak 10 tahun lalu di Indonesia. Namun, imunisasi 

tersebut justru belum berjalan sempurna sebagai upaya pencegahan 

(cnnindonesia.com). 

Berkaitan dengan hal tersebut, berbagai pihak melakukan promosi kanker 

serviks. Koalisi Indonesia Cegah Kanker Serviks (KICKS) pada 14 Agustus 2017 

meluncurkan kegiatan advokasi publik #CegahKankerServiks, kegiatan 

komunikasi berbasis digital yang bertujuan untuk edukasi dan sosialisasi kepada 

masyarakat luas terkait kanker serviks dan bagaimana upaya pencegahannya. Misi 

utama KICKS adalah melakukan advokasi kepada masyarakat akan pentingnya 

vaksinasi dan deteksi dini untuk mengeradikasi kanker serviks di Indonesia. 

ebagai bagian dari upaya advokasi publik tersebut, KICKS menggalang dukungan 

dari public figure untuk membantu upaya edukasi dan sosialisasi kepada 

masyarakat luas, terutama melalui kegiatan digital dan media sosial dalam 

rangkaian kampanye sosial #CegahKankerServiks. Kampanye sosial ini didukung 

oleh Duta #CegahKankerServiks dari kalangan selebrita, yaitu Wulan Guritno, 
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Prilly Latuconsina, Dewi Sandra dan Bunga Jelitha yang mewakili Puteri 

Indonesia serta pasangan Ruben Onsu dan Sarwendah (cegahkankerserviks.org).  

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Peluncuran Kampanye Sosial #CegahKankerServiks. 

(Sumber: cegahkankerserviks.org) 

Selain melalui website resmi KICKS, kampanye sosial ini juga disebarluaskan 

melalui media lainnya diantaranya majalah online dan Instagram. Majalah online 

Kartini merupakan majalah online yang menyediakan informasi mengenai 

promosi kesehatan kanker serviks berupa kampanye sosial ini. Instagram sebagai 

media sosial yang saat ini memiliki 53 juta pengguna di Indonesia juga menjadi 

salah satu saluran media penyebaran promosi kesehatan kanker serviks 

(databoks.katadata.co.id). Saat ini, pengikut akun @cegahkankerserviks_id sudah 

mencapai 18.300 pengikut. 
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Gambar 1.2 Kampanye Sosial #CegahKankerServiks di majalah online Kartini 

(Sumber: majalahkartini.co.id) 

 

Gambar 1.3 Kampanye Sosial #CegahKankerServiks di Instagram 

(Sumber: instagram.com/cegahkankerserviks_id) 
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Ikut mendukung program pencegahan kanker serviks, Kementerian BUMN 

melaksanakan Talkshow pada 26 Oktober 2017 dengan tema “Sayangi Dirimu 

dan Keluargamu” di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta. Acara ini merupakan 

hasil sinergi antara Kementerian BUMN, Forum Humas BUMN (FHBUMN), dan 

Koalisi Indonesia Cegah Kanker Serviks (KICKS) dalam upaya mendukung 

kampanye cegah kanker serviks. Pihaknya mengimbau masyarakat melakukan 

pencegahan dini agar terhindar dari risiko terkena kanker serviks ataupun 

terserang virus HPV, menyebarkan informasi pencegahan HPV melalui 

vaksin kanker serviks dan penyakit lain yang disebabkan oleh HPV, serta 

mengajak masyarakat untuk aktif mendukung kegiatan koalisi dalam menekan 

angka kasus kanker serviks di Indonesia. Di sisi lain, FHBUMN juga melakukan 

kampanye dan sosialisasi melalui media sosial yang bertujuan untuk 

meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pencegahan kanker serviks 

(tribunnews.com). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.4 Edukasi Pencegahan Kanker Serviks oleh Kementerian BUMN di 

Jakarta 

http://www.tribunnews.com/tag/kementerian-bumn
http://www.tribunnews.com/tag/kanker-serviks
http://www.tribunnews.com/tag/kanker-serviks
http://www.tribunnews.com/tag/kanker-serviks
http://www.tribunnews.com/tag/kanker-serviks
http://www.tribunnews.com/tag/kanker-serviks
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(Sumber: tribunnews.com) 

Tak mau ketinggalan, situs resmi Presiden Republik Indonesia turut 

memberikan informasi mengenai penyebab dan cara pencegahan penyakit kanker 

serviks melalui vaksinasi. Promosi ini diwakili oleh Ibu Iriana Joko Widodo yang 

mengajak para perempuan untuk melakukan deteksi dini dan vaksinasi. 

 

Gambar 1.5 Promosi Kesehatan yang dilakukan oleh Ibu Iriana Joko 

Widodo dalam laman presidenri.go.id. 

Melalui kanal Youtube miliknya, salah satu pesulap terkenal di Indonesia, 

Deddy Corbuzier, juga turut melakukan promosi kesehatan. Ia mengungkapkan 

bahwa kerabatnya, yakni Julia Perez, tidak seharusnya meninggal dunia karena 

saat ini sebenarnya sudah ditemukan vaksin pencegah kanker serviks.  
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Gambar 1.6 Video di kanal Youtube Deddy Corbuzier yang membahas 

kanker serviks. 

Video yang berdurasi 5 menit 12 detik tersebut juga menjelaskan bahwa 

informasi mengenai kanker serviks ini belum menyebar sehingga belum banyak 

perempuan usia produktif sadar untuk melakukan vaksin kanker serviks. Lebih 

lanjut, Deddy juga memotivasi perempuan di Indonesia untuk sadar akan 

pentingnya deteksi dini dan vaksinasi kanker serviks dalam upaya pencegahan 

peningkatan jumlah kematian akibat penyakit ini, terutama di Indonesia. Sampai 

saat ini, video tersebut sudah dilihat oleh 3.639.925 penonton dan 63.000 

penonton menyukainya. 

Selain promosi, intensitas word of mouth juga merupakan salah satu faktor 

yang dapat mempengaruhi konsumen untuk berminat beli atau menggunakan 

produk. Dalam dunia bisnis model word of mouth merupakan bagian dari upaya 

mengantarkan/ menyampaikan pesan bisnis kepada konsumen khususnya target 

pasar agar mereka dapat mengetahui keunggulan produk ditengah tawaran produk 
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saingan yang semakin beragam (Hasan, 2010: 24). Pemasaran word of mouth 

bekerja cukup sederhana, para tokoh perubahan ini hanya cukup membicarakan 

atau merekomendasikan suatu hal. Tidak memerlukan kata-kata yang super 

fantastis atau cerita heboh, melainkan memberikan citra-citra positif. Hasil 

validasi riset Nielsen (di Amerika Serikat) terhadap perusahaan yang 

menggunakan word of mouth marketing menyimpulkan bahwa kepercayaan 

konsumen terbentuk dari rekomendasi konsumen lain (keluarga, teman, tetangga, 

dan kerabat) merupakan bentuk periklanan yang paling efektif bagi keputusan 

pembelian. Dengan menggunakan lima variabel, riset tahun 2009 di Yogyakarta 

menunjukkan bahwa rekomendasi sebuah produk lewat jaringan sosial konsumen 

(orang yang pernah menggunakan produk atau jasa) terbukti bahwa word of 

mouth merupakan media periklanan yang paling terpercaya dan menduduki 

tingkat efektivitas yang paling tinggi dibanding media lainnya dalam membentuk 

keputusan pembelian konsumen Indonesia (Hasan, 2010:26). 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kurnia (2013:7) mengungkapkan bahwa 

komunikasi dari mulut ke mulut (word of mouth) dapat mempengaruhi beberapa 

macam kondisi, yaitu kesadaran, harapan, persepsi, sikap, keinginan berbuat, dan 

perilaku. Dimana perilaku yang dimaksudkan di sini adalah perilaku konsumen 

dalam melakukan keputusan pembelian yang diawali dari minat konsumen 

terhadap suatu produk atau jasa. Jadi, word of mouth yang bersifat positif dan 

negatif dapat membuat seseorang untuk merangsang minat beli mereka terhadap 

suatu produk.  
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Berdasarkan data di atas, minat beli seharusnya dapat dipengaruhi oleh 

promosi maupun komunikasi dari mulut ke mulut (word of mouth). Dalam 

penelitian ini minat melakukan vaksinasi pada remaja perempuan seharusnya 

dapat dipengaruhi oleh promosi kesehatan kanker serviks maupun intensitas word 

of mouth.  

1.2 Perumusan Masalah 

Kanker serviks merupakan penyakit mematikan yang disebabkan oleh infeksi 

Human Papilloma Virus (HPV). Setiap tahunnya, terdapat 20.928 perempuan 

Indonesia terdiagnosis kanker serviks yang 45% diantaranya meninggal dunia. 

Saat ini, proporsi perempuan di bawah 35 tahun yang menderita kanker serviks 

meningkat dari 9% menjadi 25%, padahal sudah ditemukan cara pencegahan 

kanker serviks yakni dengan melakukan vaksinasi. 

Jumlah penderita penyakit kanker serviks tersebut seharusnya dapat dikurangi 

dengan melakukan pencegahan melalui deteksi dini dan vaksinasi. Guna 

meningkatkan jumlah perempuan yang melakukan vaksinasi, pemerintah dan 

organisasi non pemerintah menggunakan salah satu strategi komunikasi 

pemasaran yaitu promosi. Promosi mengacu pada setiap insentif yang digunakan 

oleh produsen untuk memicu transaksi dan/atau konsumen untuk melakukan 

sesuatu yang dalam penelitian ini melakukan vaksinasi. Selain promosi, intensitas 

word of mouth dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan suatu hal 

termasuk melakukan vaksinasi kanker serviks.  
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Berbagai upaya promosi kesehatan kanker serviks dilakukan oleh pemerintah 

dan organisasi non pemerintah melalui internet (situs resmi, YouTube, e-mail). 

Figur publik pun turut serta melakukan promosi kesehatan kanker serviks ini 

sebagai upaya untuk meningkatkan jumlah perempuan yang melakukan vaksinasi 

kanker serviks. Faktanya, pengetahuan mahasiswi tentang kanker serviks dan 

vaksinasi HPV hingga saat ini masih rendah. Sehingga jumlah mahasiswi yang 

melakukan vaksinasi kanker serviks pun juga masih rendah. 

Berdasarkan uraian tersebut, pertanyaan pun muncul, apakah awareness 

promosi kesehatan dan intensitas word of mouth dapat memengaruhi minat 

melakukan vaksinasi kanker serviks pada mahasiswi bidang kesehatan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

a) Mengetahui pengaruh awareness promosi kesehatan terhadap minat 

melakukan vaksinasi kanker serviks pada mahasiswi bidang kesehatan. 

b) Mengetahui pengaruh intensitas word of mouth terhadap minat melakukan 

vaksinasi kanker serviks pada mahasiswi bidang kesehatan. 
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1.4 Signifikansi Penelitian 

1.4.1 Signifikansi Teoritis 

Penelitian ini secara teoritis atau akademis diharapkan dapat memberikan 

konstribusi yang positif dalam mengkaji teori-teori komunikasi yaitu Teori 

Respon Kognitif dan Teori Pemrosesan Informasi. Selain itu, penelitian ini 

juga diharapkan sebagai salah satu tinjauan akademis di bidang komunikasi 

kesehatan dan perilaku konsumen. 

1.4.2 Signifikansi Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan evaluasi dan masukan atas 

kegiatan komunikasi kesehatan khususnya promosi kesehatan yang dilakukan 

pemerintah, organisasi non-pemerintah, maupun publik figur. 

1.4.3 Signifikansi Sosial 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman pada mahasiswi 

bidang kesehatan untuk menambah informasi dan pengetahuan mengenai 

pengaruh antara awareness promosi kesehatan di internet dan intensitas word 

of mouth terhadap minat melakukan vaksinasi pada mahasiswi bidang 

kesehatan. 

1.5 Kerangka Teori 

1.5.1 State of The Art 

1.”Knowledge and perception on human papilloma virus infection and 

vaccination among medical students of a university in Malaysia” oleh 
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Mohd Nazri Shafei, Nurhafizah Zainon, Nor Fazlina Zulkifli, dan Mohd 

Ismail Ibrahim pada Jurnal Procedia - Social and Behavioral Sciences tahun 

2013. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengetahuan tentang 

infeksi HPV, kanker serviks dan vaksinasi HPV di antara mahasiswa 

kedokteran di salah satu universitas di Malaysia dan untuk menilai persepsi 

mereka terhadap vaksinasi HPV. Penelitian ini menggunakan simple 

random sampling dengan sampel sejumlah 134 orang mahasiswa 

kedokteran di salah satu universitas di Malaysia dengan alat pengumpul 

data berupa kuesioner. Tes t-test dan chi-kuadrat independen digunakan 

untuk menentukan hubungan yang signifikan antara parameter yang diuji. 

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa menjadi mahasiswa kedokteran 

tidak menjamin pengetahuan dan persepsi yang baik tentang infeksi HPV 

dan pencegahannya. 

2. “The Effects of Word-of-Mouth Communication on Consumer Healthful 

Lifestyle Change” dari GSTF International Journal of Nursing and Health 

Care (JNHC) oleh Candica LP Chee dan Alan SB Ang yang merupakan 

mahasiswa International Graduate School of Business, University of South 

Australia. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2013. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk memeriksa efek komunikasi WOM terhadap perubahan gaya 

hidup konsumen yang sehat dan untuk mengetahui properti mana yang 

paling berpengaruh dalam pengambilan keputusan konsumen. Teori yang 

digunakan adalah Teori Motivasi Perilaku Kesehatan. Penelitian ini 

menggunakan survei untuk menguji hipotesis yang diajukan. Kemudian, 
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untuk menjawab dua pertanyaan penelitian, wawancara lanjutan dilakukan 

pada subkumpulan responden survei untuk menawarkan interpretasi 

tambahan terhadap hasil kuantitatif survei tersebut. Data yang terkumpul 

kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis regresi berganda. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi WOM mampu 

menghasilkan penilaian kognitif positif yang signifikan untuk menentukan 

faktor pribadi dengan meningkatkan self-efficacy yang menghasilkan 

perubahan perilaku. 

3. “Breast Cancer Screening Practice and Health-Promoting Behavior 

Among Chinese Women” dari Jurnal Asian Mursing Research oleh Jong Im 

Kim, RN, PhD , Kyong Ok Oh, RN, PhD , Chun Yu Li, RN, PhD , Hyo 

Suk Min, RN, PhD , Eil Sung Chang, MD, PhD , dan Rhayun Song, RN, 

PhD. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi status skrining 

kanker payudara saat ini dan perilaku mempromosikan kesehatan dan untuk 

mengidentifikasi faktor prediktabilitas skrining kanker payudara pada 

wanita yang tinggal di empat kota di China. Desain penelitian ini adalah 

korelasional dengan alat pengumpul data berupa kuesioner. Data yang 

terkumpul dimasukkan dan dianalisis dengan program SPSSWIN 18.0. Uji 

Chisquare digunakan untuk menganalisis status terkini dan kesadaran akan 

skrining kanker payudara pada wanita China berdasarkan perbedaan 

regional. Analisis varians digunakan untuk membandingkan kinerja 

perilaku mempromosikan kesehatan, manfaat yang dirasakan, dan 

hambatan dengan status skrining kanker payudara. Akhirnya, beberapa 
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analisis regresi logistik digunakan untuk mengidentifikasi faktor prediktif 

dari praktik skrining kanker payudara. Pada akhirnya studi ini 

mengungkapkan beberapa alasan untuk tidak melakukan praktik skrining 

pada wanita China. Lebih dari 30% wanita tidak merasa bahwa skrining 

kanker payudara diperlukan, diikuti oleh "terlalu sibuk" pada 16% wanita. 

Penting untuk menyediakan pendidikan kesehatan yang sistematis di tempat 

kerja untuk mendorong praktik skrining kanker payudara dengan mengubah 

persepsi semacam itu. 

4. “Pengaruh Promosi Kesehatan Terhadap Pengetahuan Tentang Kanker 

Serviks dan Partisipasi Wanita dalam Deteksi Dini Kanker Serviks” oleh 

Lia Karisma Saraswati pada tahun 2011. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh promosi kesehatan terhadap pengetahuan tentang 

kanker serviks dan partisipasi wanita dalam deteksi dini kanker serviks di 

Mojosongo RW 22 Surakarta. Jenis penelitian ini adalah Kuasi Eksperimen 

(Quasi Experimental) dengan rancangan non-randomized pre-test-post-test 

group design. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah kuesioner berbentuk Dichotomis Choice. Analisa data hasil 

penelitian menggunakan Wilcoson Signed Rank Test. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa ada pengaruh promosi kesehatan (melalui leaflet dan 

film) terhadap pengetahuan tentang kanker serviks dan partisipasi wanita 

dalam deteksi dini kanker serviks. 

5. “Pengaruh Promosi Kesehatan Terhadap Pengetahuan, Sikap, dan 

Perilaku Wanita Usia Subur (WUS) dalam Deteksi Dini Kanker Servik di 
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Kabupaten Magelang” oleh Istiqomah pada tahun 2017. Tujuan penelitian 

ini adalah untuk mengetahui pengaruh promosi kesehatan terhadap 

pengetahuan, sikap, dan perilaku wanita usia subur dalam deteksi dini 

kanker servik di Kabupaten Magelang. Jenis penelitian ini adalah penelitian 

Kuasi Eksperimen (Quasi Experimental) dengan pre dan post tanpa grup 

kontrol. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Azwar. 

Pengumpulan data dilakukan dengan membagikan kuesioner lalu diberikan 

kepada responden yakni wanita usia subur di Dusun Ngadipuro. Analisis 

yang digunakan yaitu anlisis univariat adan bivariat. Analisis univariat 

untuk melihat distribusi frekuensi dari karakteristik responden sedangkan 

analisis bivariat menggunakan Uji Wilcoxon untuk melihat apakah ada 

pengaruh dari pemberian promosi kesehatan terhadap pengetahuan, sikap 

dan perilaku WUS tentang deteksi dini kanker servik. Hasil penelitian 

menunjukkan Promosi kesehatan yang diberikan berulang kali memberikan 

pengaruh terhadap peningkatan pengetahuan, sikap dan perilaku wanita 

usia subur dalam deteksi dini kanker servik di Dusun Ngadipuro satu dan 

tiga.  

6. “Efektivitas Promosi Kesehatan Terhadap Pengetahuan dan Sikap Wanita 

Terhadap IVA Test di Wilayah Puskesmas Sukoharjo 1 Tahun 2016” 

dilakukan oleh Warni Fridayanti. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui efektivitas promosi kesehatan terhadap pengetahuan dan sikap 

wanita terhadap IVA Test di Wilayah Puskesmas Sukoharjo 1 Tahun 2016. 

Penelitian ini merupakan penelitian quasi experimental dengan rancangan 
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pretest-posttest randomize design. Pengambilan data dilakukan dengan 

kuesioner dan lembar observasi. Analisis data meliputi analisis univariat 

dan analisis bivariat dengan Wilcoxon dan Uji Mann Whitney. Berdasarkan 

penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa terdapat 

perbedaan yang bermakna antara pengetahuan sebelum dan sesudah diberi 

promosi kesehatan dengan leaflet dan dengan motivasi oleh tokoh 

masyarakat terhadap pemeriksaan IVA test. Terdapat perbedaan yang 

bermakna antara sikap sebelum dan sesudah diberi promosi kesehatan 

dengan leaflet dan dengan motivasi oleh tokoh masyarakat terhadap 

pemeriksaan IVA test. 

7. “Pengaruh Penyuluhan Kanker Serviks Terhadap Minat Pemeriksaan Pap 

Smear Pada Ibu Usia 20-60 Tahun Di Dusun Ngangkrik Triharjo Sleman” 

dilakukan oleh Fatharani Sepa pada tahun 2015. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui pengaruh penyuluhan kanker serviks terhadap 

minat pemeriksaan Pap Smear pada ibu usia 20-60 tahun di Dusun 

Ngangkrik Triharjo Sleman. Desain penelitian adalah pre experiment 

design dengan rancangan one group pre test and post test design. Sampel 

sebanyak 30 responden dengan teknik simple random sampling. Analisis 

data menggunakan uji statistic paired sampel t-Test. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa penyuluhan tentang kanker serviks dapat 

meningkatkan minat ibu untuk melakukan pemeriksaan pap smear. 
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1.5.2 Awareness Promosi Kesehatan 

 Awareness adalah tingkat pengetahuan konsumen terhadap suatu merek atau 

produk (Ali & Purwandi, 2017:110). Dalam penelitian ini awareness merujuk 

pada tingkat pengetahuan konsumen terhadap promosi kesehatan kanker serviks 

yang telah dilakukan oleh berbagai pihak.  

Promosi kesehatan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat 

melalui pembelajaran dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat agar mereka 

dapat menolong diri sendiri, serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya 

masyarakat, sesuai sosial budaya setempat dan didukung kebijakan publik yang 

berwawasan kesehatan (Kementerian Kesehatan RI, 2011).  

Promosi kesehatan diartikan sebagai upaya memasarkan, menyebarluaskan, 

mengenalkan atau “menjual” kesehatan. Dengan perkataan lain, promosi 

kesehatan adalah “memasarkan” atau “menjual” atau “memperkenalkan” pesan-

pesan kesehatan atau “upaya-upaya” kesehatan, sehingga masyarakat 

“menerima”, atau “membeli” (dalam arti menerima perilaku kesehatan) atau 

“mengenal” pesan-pesan kesehatan tersebut, yang akhirnya masyarakat mau 

berperilaku hidup sehat (Notoatmodjo, 2005:22). 

Awareness promosi kesehatan adalah tingkat pengetahuan seseorang 

mengenai promosi kesehatan secara offline maupun online yang telah dilakukan 

oleh berbagai pihak. 
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1.5.3 Intensitas Word of Mouth 

Intensitas adalah keteraturan tingkat dimana suatu hal terjadi, meliputi tingkat 

dan frekuensi (Alonso & Oirzabal, 2010: 33). 

 Komunikasi dari mulut ke mulut (word of mouth) adalah proses komunikasi 

antar manusia melalui mulut ke mulut dengan saling tukar pikiran, saling tukar 

informasi, dan saling berkomentar (Sutisna, 2002: 184). Word of mouth (WOM) 

adalah sebuah percakapan yang didesain secara online maupun offline memiliki 

multiple effect, non-hierarchy, horizontal dan mutasional. Dalam dunia bisnis, 

word of mouth adalah tindakan konsumen memberikan informasi kepada 

konsumen lain dari seseorang kepada orang lain (antarpribadi) nonkomersial baik 

merek, produk, maupun jasa (Hasan, 2010:32). Biasanya konsumen secara sadar 

atau tanpa sadar mengungkapkan secara lisan mengenai suatu produk atau jasa 

kepada orang lain dalam berbagai kesempatan. 

 Para penerima pesan menghendaki komunikasi dari mulut ke mulut karena 

mereka tidak percaya kepada iklan dan pesan penjualan.  Menurut Mowen & 

Minor (2002:181) ada tiga situasi pembelian lainnya dimana konsumen seringkali 

dimotivasi untuk mencari masukan dari orang lain: (1) bila produk sangat jelas 

bagi orang lain; (2) bila produk sangat kompleks; dan (3) bila produk tidak dapat 

dengan mudah diuji terhadap suatu kriteria objektif.  

 Goyette et al., (2010:11) membagi WOM ke dalam tiga dimensi, yaitu: 

Intensity dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu: (1) intensitas pembicaraan 
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mengenai produk tersebut lebih banyak dibanding dengan produk sejenis,  (2) 

intensitas pembicaraan mengenai produk tersebut lebih banyak dibanding produk 

dengan tipe lainnya, (3) membicarakan produk tersebut kepada banyak orang. 

Valence of Opinion merupakan opini mengenai suatu produk yang dapat dilihat 

dari beberapa indikator berikut: (1) merekomendasikan produk ke orang lain, (2) 

membicarakan sisi positif produk, (3) membicarakan kegunaan produk kepada 

orang lain. Content, yaitu informasi detail mengenai produk, jasa, atau brand yang 

terdiri dari harga, kualitas, maupun variasi produk tersebut. 

 Intensitas word of mouth merupakan tingkat keseringan informasi melalui 

mulut ke mulut mengenai kanker serviks dengan saling tukar informasi, saling 

berkomentar, dan bertukar pikiran.  

1.5.4 Minat Melakukan Vaksinasi Kanker Serviks pada Remaja Perempuan 

  Minat merupakan sebuah keinginan berperilaku (behavior intentions) yang 

didefinisikan sebagai keinginan konsumen untuk berperilaku menurut cara 

tertentu dalam rangka memiliki, membuang, dan menggunakan produk atau jasa 

(Mowen & Minor, 2002: 322).  

 Vaksinasi adalah proses memasukkan vaksin ke tubuh manusia untuk 

mendapatkan efek kekebalan terhadap penyakit tertentu (lifestyle.okezone.com). 

Kanker serviks adalah kanker yang muncul pada leher rahim wanita yang 

disebabkan oleh infeksi human papilloma virus (HPV) (Rasjidi dan Sulistiyanto, 

2007:3). 
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Minat melakukan vaksinasi kanker serviks pada mahasiswi bidang kesehatan 

merupakan suatu keinginan mahasiswi bidang kesehatan untuk melakukan 

vaksinasi dalam rangka mencegah atau memproteksi diri dari human papilloma 

virus (HPV) yang merupakan penyebab kanker serviks. 

1.5.5 Awareness Promosi Kesehatan Terhadap Minat Melakukan Vaksinasi 

pada Mahasiswi Bidang Kesehatan 

 Untuk menjelaskan pengaruh variabel awareness promosi kesehatan dengan 

minat melakukan vaksinasi, penulis menggunakan Teori Respon Kognitif yang 

dikemukakan oleh Belch dan Belch. Teori ini menjelaskan tentang proses kognisi 

pesan, melalui tahap pengolahan informasi (kognisi), perubahan sikap terhadap 

merek (afeksi), yang akhirnya menuju pada minat pembelian (konasi). Teori 

Respon Kognitif paling banyak digunakan oleh pemasar untuk mencari tahu 

bagaimana reaksi konsumen terhadap pesan komunikasi yang disampaikan dan 

bagaimana reaksi tersebut memengaruhi sikap terhadap pesan persuasi dan brand 

serta keinginan untuk membeli. Pemikiran ini mencerminkan proses atau reaksi 

kognitif penerima dan membantu membentuk penerimaan atau penolakan 

terhadap pesan tersebut. Fokus dari teori ini adalah untuk menentukan jenis 

respon yang ditimbulkan oleh pesan iklan—atau dalam penelitian ini promosi 

kesehatan, sikap terhadap merek, dan minat pembelian (Belch & Belch, 2009: 

165). 

 Kategori pertama dalam respon kognitif salah satunya adalah 

Product/Message Thoughts, merupakan pemikiran mengenai produk/pesan dari 

iklan/promosi yang diterima oleh konsumen. Reaksi yang muncul yaitu support 
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arguments, yaitu reaksi penerima pesan mengenai produk/pesan sama dengan 

pesan yang disampaikan oleh pemasar. Pemikiran adalah hasil proses kognitif 

atau sebagai respon yang berasal dari pengalaman dan membentuk penerimaan 

dari informasi yang didapat. Awareness mengenai promosi kesehatan akan 

membentuk sikap positif konsumen atau dalam penelitian ini, khalayak, 

tergantung dari informasi eksternal dan pengalaman yang dimiliki oleh khalayak 

tersebut.  

 Teori ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Familmaleki, 

Aghighi, dan Hamidi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak promosi 

penjualan terhadap proses pengambilan keputusan pembeli. Kesimpulan dari 

penelitian ini adalah bahwa strategi promosi digunakan untuk meningkatkan 

perhatian pelanggan, membangkitkan minat pelanggan dan keinginan dan 

akhirnya memimpin aksi pelanggan (2015: 80). 

1.5.6 Intensitas Word of Mouth Terhadap Minat Melakukan Vaksinasi pada 

Mahasiswi Bidang Kesehatan 

 Untuk menjelaskan pengaruh intensitas word of mouth terhadap minat 

melakukan vaksinasi pada mahasiswi bidang kesehatan, terdapat penyataan yang 

dikemukakan oleh Mowen & Minor, yakni bahwa komunikasi dari mulut ke 

mulut (word of mouth communication) mempunyai pengaruh yang sangat kuat 

terhadap perilaku pembelian konsumen. Sebelum sampai pada pembelian, 

konsumen harus melalui kognisi (pengetahuan) dan afeksi (minat).  
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 Ketika suatu survei yang dilakukan menanyakan kepada para konsumen 

tentang faktor-faktor apa yang mempengaruhi pembelian mereka atas 60 produk 

yang berbeda, ternyata bahwa acuan dari orang lain bahwa acuan dari orang lain 

bertanggung jawab atas tiga kali pembelian seperti iklan. Studi lainnya 

mendapatkan bahwa pengaruh word of mouth adalah dua kali lebih efektif dari 

iklan radio, empat kali lebih efektif dari personal selling, dan tujuh kali lebih 

efektif dari surat kabar dan majalah (Mowen & Minor, 2002:180).   

 Informasi word of mouth yang berasal dari orang lain yang menggambarkan 

secara pribadi pengalamannya sendiri, sehingga hal ini jauh lebih jelas bagi 

konsumen daripada informasi yang terdapat dalam iklan. Hasil bersihnya adalah 

bahwa komunikasi word of mouth jauh lebih mudah terjangkau oleh ingatan dan 

mempunyai pengaruh yang relatif lebih besar terhadap konsumen (Mowen & 

Minor, 2002: 180). 

 Untuk menjelaskan pengaruh intensitas word of mouth terhadap minat 

melakukan vaksinasi pada mahasiswi bidang kesehatan, peneliti menggunakan 

Teori Pemrosesan Informasi yang dikemukakan oleh William McGuire (Engel, 

Blackwell & Miniard, 1995:5). Pemrosesan informasi mengacu pada proses yang 

dengannya suatu stimulus diterima, ditafsirkan, disimpan di dalam ingatan, dan 

belakangan diambil kembali. Pemrosesan informasi dapat dirinci menjadi lima 

tahap dasar. Tahap-tahap ini dapat didefinisikan sebagai berikut:  
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1. Pemaparan (exposure): pencapaian kedekatan terhadap suatu stimulus –dalam 

penelitian ini word of mouth—sedemikian rupa sehingga muncul peluang 

diaktifkannya satu atau lebih dari kelima indera manusia. 

2. Perhatian: alokasi kapasitas pemrosesan informasi untuk stimulus yang baru 

masuk. 

3. Pemahaman: tafsiran atas stimulus. 

4. Penerimaan: tingkat sejauh mana stimulus mempengaruhi pengetahuan 

dan/atau sikap –dalam penelitian ini minat melakukan vaksinasi kanker 

serviks orang yang bersangkutan. 

5. Retensi: pemindahan tafsiran stimulus ke dalam ingatan jangka panjang. 

 Kualitas hubungan, kepuasan, komitmen, kepercayaan dan nilai yang 

dirasakan, serta kemampuan kata dari word of mouth untuk menciptakan 

keakraban, merupakan faktor mapan sehingga meningkatkan kemampuan 

konsumen untuk merasakan dan memproses informasi. Karena isi pesan dari word 

of mouth lebih kaya, lebih intens dan lebih jelas daripada, misalnya, informasi 

cetak, karakteristik ini juga membebani lebih banyak penilaian kognitif dan 

dengan demikian menimbulkan respons berupa perilaku (Chee & Ang, 2013: 43).. 

Berkomunikasi melalui word of mouth dapat memfasilitasi internalisasi motivasi 

intrinsik seseorang, pencapaian kinerja dan keadaan fisiologis, yang menghasilkan 

ketekunan perilaku baru. (Chee & Ang, 2013: 50). 

 Penelitian umumnya mendukung klaim bahwa word of mouth lebih 

berpengaruh terhadap perilaku daripada sumber pemasar yang dikendalikan 

lainnya. Word of mouth telah terbukti mempengaruhi berbagai kondisi: kesadaran, 
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harapan, persepsi, sikap, minat perilaku dan perilaku. Word of mouth lebih 

penting daripada beriklan dalam meningkatkan kesadaran akan inovasi dan dalam 

mengamankan keputusan untuk mencoba produk (Buttle, 1999: 242). 

Gambar 1.7 

Geometri Hubungan Antar Variabel 

 

 

 

 

 

1.6 Hipotesis 

Adapun hipotesis penelitian yang penulis ajukan adalah sebagai berikut: 

H1: Ada pengaruh awareness promosi kesehatan terhadap minat melakukan 

vaksinasi kanker serviks pada mahasiswi bidang kesehatan. 

H2: Ada pengaruh intensitas word of mouth terhadap minat melakukan vaksinasi 

kanker serviks pada mahasiswi bidang kesehatan. 

Awareness Promosi 

Kesehatan 

(X1) Minat Melakukan 

Vaksinasi 

(Y) Intensitas Word of 

Mouth 

(X2) 
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1.7 Definisi Konseptual 

1.7.1 Awareness Promosi Kesehatan 

Awareness promosi kesehatan adalah tingkat pengetahuan seseorang 

mengenai promosi kesehatan secara offline maupun online yang telah dilakukan 

oleh berbagai pihak. 

1.7.2 Intensitas Word of Mouth 

Intensitas word of mouth merupakan tingkat keseringan informasi melalui 

mulut ke mulut mengenai kanker serviks dengan saling tukar informasi, saling 

berkomentar, dan bertukar pikiran. 

1.7.3 Minat Melakukan Vaksinasi Kanker Serviks pada Mahasiswi Bidang 

Kesehatan 

Minat melakukan vaksinasi kanker serviks pada mahasiswi bidang kesehatan 

merupakan suatu keinginan mahasiswi bidang kesehatan untuk melakukan 

vaksinasi dalam rangka mencegah atau memproteksi diri dari human papilloma 

virus (HPV) yang merupakan penyebab kanker serviks. 

1.8 Definisi Operasional 

1.8.1 Awareness Promosi Kesehatan 

   Untuk mengukur awareness promosi kesehatan, sejumlah indikator yang 

digunakan, yaitu: 

a) Responden mampu menyebutkan media yang menjadi sumber 

informasi mengenai promosi kanker serviks. 
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b) Responden dapat menyebutkan pihak yang menginformasikan 

mengenai kanker serviks. 

c) Responden mampu menyebutkan berbagai promosi kesehatan yang 

sudah dilaksanakan. 

d) Responden mampu menyebutkan publik figur yang berpartisipasi 

dalam kampanye sosial #CegahKankerServiks oleh KICKS. 

e) Responden mengetahui tempat dilaksanakannya Talkshow Edukasi 

“Sayangi Dirimu dan Keluargamu” oleh Kementerian BUMN. 

f) Responden mengetahui tanggal pelaksanaan Pekan Pencegahan dan 

Deteksi Dini Kanker Leher Rahim (Serviks) oleh Kementerian 

Kesehatan. 

g) Responden mengetahui hal utama yang ingin disampaikan dalam video 

“Julia Perez Tidak Seharusnya Meninggal! Mengapa?” oleh Deddy 

Corbuzier. 

h) Responden mengetahui virus penyebab kanker serviks. 

i) Responden mengetahui cara-cara mencegah kanker serviks. 

1.8.2 Intensitas Word of Mouth 

a) Responden membicarakan mengenai penyakit kanker lebih sering 

dibanding dengan jenis penyakit lainnya. 

b) Responden membicarakan mengenai penyakit kanker serviks lebih 

sering dibanding dengan penyakit kanker lainnya. 

c) Responden membicarakan mengenai kanker serviks dengan banyak 

orang. 
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d) Responden mampu menyebutkan arah rekomendasi informasi yang 

mereka dapatkan. 

e) Responden mampu menyebutkan konten apa saja yang 

direkomendasikan. 

1.8.3 Minat Melakukan Vaksinasi Kanker Serviks pada Mahasiswi Bidang 

Kesehatan 

a) Berencana untuk melakukan vaksinasi kanker serviks dalam kurun 

waktu 12 bulan ke depan. 

1.9 Metodologi Penelitian 

1.9.1 Tipe Penelitian 

Tipe penelitian ini adalah eksplanatoris yang bertujuan untuk menjelaskan 

pengaruh antara awareness promosi kesehatan (X1) terhadap minat melakukan 

vaksinasi kanker serviks pada mahasiswi bidang kesehatan (Y) dan intensitas 

word of mouth (X2) terhadap minat melakukan vaksinasi kanker serviks pada 

mahasiswi bidang kesehatan (Y). Penelitian ini menggunakan metode survei 

untuk memperoleh data dan fakta mengenai fenomena yang terjadi pada obyek 

penelitian. 

1.9.2 Populasi  

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki 

karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang akan diteliti (Hasan, 2002:58). 

Dalam hal ini populasi dalam penelitian ini adalah: 
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● Perempuan 

● Usia 19 – 22 tahun  

● Mahasiswi Bidang Kesehatan (Kedokteran Umum, Ilmu 

Keperawatan, Ilmu Gizi dan Kesehatan Masyarakat) di Universitas 

Diponegoro 

● Berdomisili di Semarang 

● Pernah melihat atau mendengar promosi kesehatan kanker serviks 

Dari kriteria populasi tersebut, jumlah populasi tidak diketahui. 

1.9.3 Sampel 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan untuk menentukan sampel 

adalah nonprobability sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak 

memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk 

dipilih menjadi sampel. Hal ini dikarenakan peneliti tidak mengetahui populasi 

yang memiliki pengetahuan mengenai promosi kesehatan kanker serviks. Jenis 

teknik nonprobability yang digunakan adalah purposive sampling yaitu teknik 

penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2010:68). Dalam 

penelitian ini, pertimbangan tersebut diantaranya jenis kelamin, usia, status 

pendidikan, domisili, dan memiliki awareness mengenai promosi kesehatan 

kanker serviks. 

Menurut Roscoe, ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah 30 

sampai dengan 500. Pada penelitian multivariate, jumlah anggota sampel minimal 

10 kali dari jumlah variabel yang diteliti (Sugiyono, 2010: 74). Oleh karena itu, 

peneliti menetapkan jumlah sampel penelitian ini sebanyak 80 orang. 
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1.9.4 Jenis Data dan Sumber Data 

1.9.4.1 Jenis Data 

    Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif.  

1.9.4.2 Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data yang merupakan data 

primer. Data primer adalah yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di 

lokasi penelitian atau objek penelitian. Data primer diperoleh dari sumber data 

primer, yaitu sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan (Bungin, 2005:132). 

1.9.5 Alat dan Teknik Pengumpulan Data 

1.9.5.1 Alat Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang 

berisi daftar pertanyaan. 

1.9.5.2 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah self administer dimana 

kuesioner diberikan kepada responden yang telah ditentukan dan dijawab sendiri 

oleh responden tersebut. 

1.9.6 Teknik Pengolahan Data 

  Penelitian ini menggunakan teknik pengolahan data dengan tiga tahap, yaitu: 

  a) Editing 
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   Editing adalah kegiatan yang dilaksanakan setelah peneliti selesai 

menghimpun data di lapangan. Proses editing dimulai dengan memberi 

identitas pada instrument penelitian yang telah terjawab. Kemudian 

memeriksa satu per satu lembaran instrumen pengumpulan data, kemudian 

memeriksa poin-poin serta jawaban yang tersedia (Bungin, 2005: 175). 

  b) Koding 

  Koding dilakukan dengan memberikan identitas kepada data yang telah 

diedit sebelumnya, sehingga memiliki arti tertentu pada saat dianalisis 

(Bungin, 2005:176).  

  c) Tabulasi 

   Tabulasi adalah memasukkan data pada tabel-tabel tertentu dan mengatur 

angka-angka serta menghitungnya untuk mempermudah dalam pengujian 

hipotesis (Bungin, 2005:178). 

1.9.7 Uji Validitas dan Reliabilitas  

a.  Uji Validitas 

   Validity dimaksudkan sebagai “to measure what should be measured” 

(Ferdinand, 2006: 276). Uji validitas dilakukan untuk membuktikan bahwa suatu 

data dapat dipercaya kebenarannya sesuai dengan kenyataan. Menurut Sugiyono 

(2015: 121), valid berarti instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur 

apa yang seharusnya diukur. Hasil penelitian disebut valid apabila terdapat 

kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi 
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pada obyek yang diteliti. Uji validitas sebaiknya dilakukan pada setiap butir 

pertanyaan diuji validitasnya. Hasil r hitung kita bandingkan dengan r tabel 

dimana degree of freedom (df)=n-2 dengan sig 5%. Jika r tabel < r hitung maka 

valid (Sujarweni & Endrayanto, 2012:177).  

b. Uji Reliabilitas 

   Sebuah instrumen pengukur data dan data yang dihasilkan disebut reliable 

atau terpercaya apabila instrument itu secara konsisten memunculkan hasil yang 

sama setiap kali dilakukan pengukuran (Ferdinand, 2006:278). Penggunaan uji 

reliabilitas oleh peneliti digunakan untuk mengukur konsistensi objek dan data, 

apakah instrumen yang digunakan beberapa kali untuk objek data yang sama juga 

akan menghasilkan data yang sama. Uji reliabilitas dapat dilihat pada nilai 

Cronbach Alfa, jika nilai Cronbach Alfa >0,60 kontruk pertanyaan dimensi 

variabel adalah reliabel. Jika nilai Cronbach Alfa <0,60 kontruk pertanyaan 

dimensi variabel adalah tidak reliabel (Sujarweni & Endrayanto, 2012:177). 

1.9.8 Analisis Data 

   Data mengenai pengaruh awareness promosi kesehatan di internet dan 

intensitas word of mouth dengan minat melakukan vaksinasi kanker serviks pada 

remaja perempuan, yang telah diperoleh dari responden kemudian disusun secara 

sistematis, faktual, dan akurat berdasarkan data di lapangan. Dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan pengukuran skala data nominal dan ordinal. Kemudian 

untuk menguji hipotesis, peneliti menggunakan analisis regresi logistik dengan 

bantuan program SPSS (Statistival Product and Service Solution).  


