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ABSTRAK 

 

Meliantina Manik 032016072 

Gambaran Tingkat Pengetahuan Dan Perilaku SADARI Pada Mahasiswa D3 

Kebidanan Tingat I Semester II STIKes Santa Elisabeth Medan Tahun 2020 

 

Prodi Ners 2020 

 

Kata kunci: Tingkat pengetahuan, perilaku SADARI 

(xix+86+lampiran) 

 

Kanker payudara merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi pada 

wanita. Upaya yang dapat dilakukan untuk mendeteksi adanya tanda kanker 

payudayara yaitu dengan cara melakukan SADARI. Pemeriksaan payudara 

sendiri (SADARI) merupakan salah satu cara untuk mendeteksi dini adanya 

kanker payudara. Pengetahuan  perempuan  mengenai  deteksi dini  kanker  

payudara  berpengaruh  signifikan  dan  positif  terhadap keyakinannya  

mengenai  kesehatan. Kurangnya  kepekaan,  keingintahuan serta  keaktifan  dari  

remaja  putri  Indonesia untuk  mencari  informasi  mengenai SADARI yang  

menyebabkan  pengetahuan dan sikap positif mereka juga kurang. Tujuan 

penelitian ini untuk mengetahui gambaran tingkat pengetahuan dan perilaku 

SADARI pada Mahasiswa D3 Kebidanan STIKes Santa Elisabeth Medan Tahun 

2020 dalam upaya deteksi dini kanker payudara. Penelitian ini menggunakan 

metode deskripsi data analisa univariat menggunakan distribusi frekuensi, 

proporsi, dan frekuensi. Teknik pengambilan sampel adalah Probality Sampling 

yakni Total Sampling. Dengan jumlah sampel 18 orang. Pengukuran variabel 

yaitu dengan menggunakan kuesioner pengetahuan dan perilaku SADARI. Hasil 

penelitian menunjukkan paling banyak responden berusia 18-19 tahun dan 

responden  memiliki tingkat pengetahuan yang baik (89 %) sebanayk 16 

responden  dan perilaku yang baik (66,67%) sebanyak 12 responden. 

Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu tingkat pengetahuan dan perilaku pada 

mahasiswa D3 kebidanan STIKes Santa Elisabeth Medan dalam kategori baik. 
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ABSTRACT 

 

Meliantina Manik 032016072 

Description of BSE Knowledge and Behavior Levels of D3 Midwifery Students, 

Level I Semester II STIKes Santa Elisabeth Medan 2020 

 

Nursing Study Program 

 

Keywords: knowledge, behavior BSE 

(xix+86+attachment) 

 

Breast cancer is one of the highest causes of death in women. Efforts can be 

made to detect the presence of breast cancer symptoms by doing breast self-

examination. Breast self-examination (BSE) is one way to detect early the 

presence of breast cancer. Women's knowledge about early detection of breast 

cancer has a significant and positive effect on their beliefs about health. Lack of 

sensitivity, curiosity and activeness of Indonesian young women to find 

information about BSE which causes their knowledge and positive attitudes to be 

lacking. The purpose of this study was to determine the level of BSC knowledge 

and behavior in D3 Midwifery Students of STIKes Santa Elisabeth Medan in 

2020 in an effort to detect breast cancer early. This study uses a univariate 

analysis data description method using frequency distribution, proportions, and 

frequency. The sampling technique is Probality Sampling ie Total Sampling. 

With a sample of 18 people. Measurement of variables is by using the BSE 

knowledge and behavior questionnaire. The results showed that most 

respondents had a good level of knowledge (88.9%) and good behavior 

(66.67%). The conclusion in this study is the level of knowledge and behavior in 

D3 midwifery students of STIKes Santa Elisabeth Medan in the good category. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Sekolah adalah lembaga pendidikan yang berada di tengah -tengah 

masyarakat dan merupakan bagian dari masyarakat, dengan demikian hubungan 

antara keduanya sangat erat dan saling bergantungan dalam mencerdaskan 

masyarakat (Marisna et al, 2019). Dilain pihak sekolah membutuhkan bantuan 

dari masyarakat, baik moral maupun material. Sekolah adalah lembaga untuk 

para siswa pengajaran siswa/murid di bawah pengawasan guru. TK atau pra-

sekolah menyediakan sekolah bagi anak-anak (biasanya umur 3-5 tahun). 

Universitas, sekolah kejuruan, perguruan tinggi atau seminari mungkin tersedia 

setelah sekolah menengah (https://id.wikipedia.org/wiki/Sekolah, 14 Januari 

2020).  

Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan 

menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program 

magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang 

diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa 

Indonesia. Tentu saja dalam konteks penyelenggaraan pendidikan tinggi di 

Indonesia dapat kiranya tercermin untuk meningkatkan kualitas utuh dalam 

pengelolaan dan pelayanan pendidikan tinggi. Pemerintah berusaha 

melaksanakan pengembangan dalam bidang pendidikan dan pengajaran di atas 

pendidikan tingkat menegah. Kemudian menjalankan bertugas pokok 

melestarikan kebudayaan kebangsaan Indonesia dengan cara ilmiah sesuai 

dengan peraturan perundang-udangan yang berlaku (Afriantoni, 2016). 

1 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pengajaran
https://id.wikipedia.org/wiki/Guru
https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas
https://id.wikipedia.org/wiki/Perguruan_tinggi
https://id.wikipedia.org/wiki/Sekolah,%2014%20Januari%202020
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Kanker adalah suatu sel yang abnormal, yang tumbuh dan menghilangkan 

fungsi yang normal dan tidak dapat diprediksi. Kanker disebut juga dengan 

tumor ganas, sel yang abnormal, tidak memiliki fungsi yang berguna, dan dapat 

menyerang atau merusak jaringan tubuh yang normal. Bila kanker tidak 

mendapat pengobatan maka akan menyebabkan kematian jaringan, organ, pada 

akhirnya (Winkelman, 2016).   

Kanker payudara adalah tumor ganas yang berasal dari sel di payudara. 

Kanker payudara sangat beresiko bagi wanita. Namun hal ini bukan berarti pria 

tidak mungkin menderita kanker payudara (Aviana et al., 2019). Kanker 

payudara adalah penyebab kematian kedua setelah kanker paru paru pada wanita. 

Dan pria yang menderita kanker payudara kurang dari 1% (Winkelman, 2016). 

Kanker payudara adalah masalah kesehatan masyarakat yang mempengaruhi 

lebih dari dua juta orang di seluruh dunia (Elasbali et al, 2019). 

Resiko terjadinya kanker payudara seiring bertambahnya usia seorang 

wanita, terutama setelah berusia lebih dari 35 atau 40 tahun. Di Amerika di 

rekomendasikan bahwa wanita yang berusia 20 hingga 39 tahun harus menjalani 

pemeriksaan payudara setiap 3 tahun dan pemeriksaan bulanan. Kanker payudara 

sampai saat ini masih menjadi masalah karena merupakan jenis kanker yang 

angka kejadiannya tinggi di Indonesia. Kanker payudara yang juga disebut 

sebagai Ca Mammae merupakan kejadian kanker yang meningkat sesuai 

bertambahnya usia. Namun, kanker payudara dapat terjadi pada mereka yang 

usia muda (Alam & Subhan, 2019). 
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Faktor resiko yang dapat menyebabkan kanker payudara dan 

perkembangannya, antara lain jenis kelamin, paparan radiasi yang berisiko 

tinggi, menstruasi dini (sebelum usia 12 tahun) dan menopause lanjut (setelah 

usia 50 tahun), riwayat kanker payudara sebelumnya, tidak ada melahirkan, dan 

melahirkan pertama setelah usia 30 tahun (Winkelman, 2016).  

Di Indonesia kanker payudara berada di urutan kedua setelah kanker 

serviks. Prevalensi tertinggi kanker payudara di Indonesia tahun 2013 terdapat 

pada Provinsi D.I. Yogyakarta yaitu sebesar 2,4% dan berdasarkan estimasi 

jumlah kanker payudara terbanyak terdapat pada Provinsi Jawa Tengah yaitu 

11.511 kasus. Jumlah kasus penderita kanker payudara di Sumatera Utara 

sebesar 2.682 per 100.000 dengan prevalensi diagnosis 0,4% (Riskesdas, 2013 

dalam (Nasution et al, 2018).  

Dari hasil survei awal yang dilakukan terhadap 30 orang siswa kelas XI di 

SMA Deli Murni Delitua dengan membagikan kuisioner tingkat pengetahuan 

sebanyak 13 pertanyaan, diperoleh data bahwa terdapat siswa yang memiliki 

pengetahuan cukup (5-9) sebanyak 16 orang (53,3%), dan pengetahuan baik (10-

13) sebanyak 14 orang (46,7%). Banyak siswa mengatakan belum pernah 

mendengar mengenai SADARI dan kepada siapa saja SADARI ditujukan. Data 

yang diperoleh yaitu sebanyak 21 orang (70 %) yang belum pernah mendengar 

SADARI dan sebanyak 9 orang (30%) mengetahui apa itu SADARI. 

Penyebab kanker payudara secara pasti belum diketahui, kanker payudara 

meningkat pada wanita yang mempunyai faktor-faktor risiko. Faktor utama yang 

diduga menjadi penyebab utama kanker payudara adalah hormon esterogen. 
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Hormon esterogen ini merupakan hormon yang bertanggung jawab terhadap 

sebagian besar sifat seksualitas pada wanita. Kanker payudara terdiagnosa 

stadium lanjut, karena upaya deteksi dini kanker payudara yang masih kurang 

(Sihite at al, 2019).  

Kanker payudara memiliki bentuk yang berbeda dengan persentasi klinis 

yang berbeda dan respon terhadap terapi. Kanker payudara dapat dibagi menjadi 

dua kelompok besar, yaitu Non-invasif dan Invasif. Kanker Non-invasif berada 

didalam saluran payudara dan membentuk 20% kanker payudara. Jenis kanker 

payudara Non-invasif, yang umum ditemukan dan dini yaitu Duktus Carsinoma  

In Situ (DCIS). Kanker Invasif merupakan kanker yang dapat menembus 

jaringan di sekitar payudar dan membentuk 80% kanker payudara. Jenis kanker 

payudar Invasif paling umum adalah Infiltrasi Carsinoma Duktus (Winkelman, 

2016). 

Kanker payudara dapat bersifat invasif atau in situ. Sebagian besar kanker 

payudara timbul dari saluran dan invasif. DCIS (Duktus Carsinoma In Situ) dan 

LCIS (Lobura Carsinoma In Situ) pernah dilakukan pengobatan dengan 

mastektomi. Setelah pasien didiagnosis, untuk melakukan pengobatan harus 

didiskusikan dengan pasien, termaksud mastektomi dengan rekrontruksi 

payudara, pengobatan konversasi payudara, dan terapi radiasi. Penyakit paget 

juga merupakan keganasan payudara yang ditandai dengan lesi putting dan 

areola yang menetap atau tanpa ada massa yang teraba. Gatal, terbakar, 

keluarnya cairan darah dari puting, dan ulserasi mungkin ada (Lewis et al, 2000). 
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Upaya yang dapat dilakukan untuk mendeteksi adanya tanda kanker 

payudara yaitu dengan melakukan SADARI (pemeriksaan payudara sendiri). 

Pemeriksaan payudara sendiri merupakan salah satu cara untuk mendeteksi dini 

adanya kanker payudara dalam ukuran kecil (Alam & Subhan, 2019). Metode 

SADARI dilakukan dengan cara memijat dan meraba seputar payudara untuk 

mengetahui ada atau tidak adanya benjolan disekitar payudara. Sadari dapat 

dilakukan sendiri oleh kaun wanita (Wulandari et al, 2019).  

Pemeriksaan payudara sendiri penting bagi wanita berusia 20-30 tahun 

keatas dan dilakukan setiap bulannya. Pemeriksaan ini lebih baik dilakukan 

setelah hari ke 5-7 setelah mentruasi berakhir. Namun masih banyak wanita yang 

tidak tahu bagaimana cara melakukannya Sadari dan gagal melakukannya. Salah 

satu alasannya yaitu tidak mengetahuinya informasi mengenai pemeriksaan 

payudara sendiri (Alam & Subhan, 2019).  Namun diantara mereka banyak yang 

tidak teratur dalam melakukan SADARI. Alasannya yaitu kurangnya waktu, 

takut menggunakan teknik yang salah, takut menemukan adanya massa, dan 

adanya perasaan cemas dalam melakukannya (Koc et al., 2019). 

Promosi kesehatan terkait dengan pemeriksaan payudara sendiri 

(SADARI) memang memiliki tujuan yang cukup baik. Promosi kesehatan 

sebagai  proses yang memungkinkan orang untuk meningkatkan kontrol atas dan 

untuk meningkatkan kesehatan mereka. Ini merupakan pendekatan komprehensif 

untuk membawa perubahan sosial dalam meningkatkan kesehatan dan 

kesejahteraan. Tujuan akhir yang diharapkan dari suatu promosi atau pendidikan 

kesehatan adalah perubahan perilaku kesehatan, atau perilaku untuk memelihara 
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dan meningkatkan kesehatan oleh sasaran dari promosi kesehatan (Witdiawati et 

al, 2019). 

Pengetahuan  sangat  penting  dalam upaya  pencegahan  kanker  payudara. 

Pengetahuan  perempuan  mengenai  deteksi dini  kanker  payudara  berpengaruh  

signifikan  dan  positif  terhadap keyakinannya  mengenai  kesehatan. Kurangnya  

kepekaan,  keingintahuan serta  keaktifan  dari  remaja  putri  Indonesia untuk  

mencari  informasi  mengenai SADARI yang  menyebabkan  pengetahuan dan 

sikap positif mereka juga kurang. Mereka memiliki anggapan bahwa penyakit 

kanker payudara  hanya  akan  menyerang  atau menjangkiti  perempuan  yang  

telah menikah  atau  juga  perempuan  yang memiliki  umur  25  tahun  ke  atas 

(Kumalasary et al, 2019). 

Dari hasil analisis diperoleh bahwa pengetahuan remaja putri tentang 

SADARI dengan kategorik baik sebanyak 2,9%, dengan kategorik cukup 

sebanyak 51,4% dan kurang sebanyak 45,7%. Sementara ada sebanyak 2 

responden yang berpengetahuan baik tetapi tidak rutin melakukan SADARI, dan 

sebanyak 26 responden (81,3%) berpengetahuan cukup yang belum pernah 

melakukan SADARI (Lubis, L, 2017). 

Pola hidup merupakan salah satu faktor internal yang memengaruhi 

kesehatan seseorang. Perilaku untuk meningkatkan kesehatan dapat dikontrol 

dan dipilih. Pilihan seseorang terhadap  sehat tidaknya aktivitas yang dilakukan 

dipengaruhi oleh faktor sosial kultural karakteristik individu. Perilaku yang 

bersifat negatif terhadap kesehatan dikenal sebagai faktor risiko. Perilaku 

konsumsi makanan dan minuman junk food atau fast food, dan aneka jenis 
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makanan olahan berpotensi mempercepat pertumbuhan sel kanker (Maria et al., 

2017). 

Seorang perokok tujuh kali lebih rentan terhadap jenis kanker termasuk 

kanker payudara bila dibandingkan dengan non perokok. Asap rokok dapat 

meningkatkan risiko kanker payudara karena mengandung bahan kimia dalam 

konsentrasi tinggi yang dapat menyebabkan kanker payudara. Selain perilaku 

merokok, stres juga merupakan faktor yang dapat menyebabkan kanker 

payudara. Bila seseorang setelah mengalami stres mengalami gangguan pada 

satu atau lebih organ tubuh sehingga yang bersangkutan tidak lagi dapat 

menjalankan fungsinya dengan baik, maka disebut mengalami distres. Salah satu 

jenis stres yang dialami adalah stres psikososial (tekanan mental/beban 

kehidupan) akan mengakibatkan stres psikobiologik yang berdampak pada 

menurunnya imunitas tubuh (Maria et al., 2017). 

Selain perilaku merokok, stres juga merupakan faktor yang dapat 

menyebabkan kanker payudara. Bila seseorang setelah mengalami stres 

mengalami gangguan pada satu atau lebih organ tubuh sehingga yang 

bersangkutan tidak lagi dapat menjalankan fungsinya dengan baik, maka disebut 

mengalami distres. Salah satu jenis stres yang dialami adalah stres psikososial 

(tekanan mental/beban kehidupan) akan mengakibatkan stres psikobiologik yang 

berdampak pada menurunnya imunitas tubuh. Bila imunitas tubuh menurun 

maka yang bersangkutan rentan jatuh sakit baik fisik maupun mental yang dapat 

mengarah pada risiko munculnya sel-sel ganas (kanker) (Maria et al., 2017). 
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Pendidikan kesehatan merupakan salah satu upaya untuk mencegah 

terjadinya penyakit dan meningkatkan kemauan serta kemampuan masyarakat 

melalui pembelajaran sehingga diharapkan masyarakat dapat menolong dirinya 

sendiri dan juga mau untuk berperilaku hidup sehat ataupun dapat 

mempertahankan perilaku sehat yang sudah dimilikinya. Pendidikan kesehatan 

tentang pengertian SADARI, tujuan SADARI, manfaat SADARI, waktu 

dilakukan SADARI, yang dianjurkan melakukan SADARI dan cara melakukan 

SADARI sangat diperlukan untuk memberikan informasi kepada remaja putri 

sehingga dapat meningkatkan minat dan kesadaran remaja putri untuk mau 

melakukan SADARI secara rutin (Fitrianti & Haryani, 2018) 

Pemerintah Indonesia sudah melaksanakan secara khusus program deteksi 

dini kanker pada perempuan Indonesia untuk kanker payudara dengan 

Pemeriksaan Payudara Klinis (SADANIS). Pemeriksaan SADANIS dapat 

dilakukan di Puskesmas dan salah satu tantangan pelaksanaannya di Indonesia 

adalah belum optimalnya kesadaran masyarakat untuk deteksi dini (Wantini & 

Indrayani, 2018). 

Metode skrining pada kanker payudara juga dapat dilakukan. Skrining 

kanker payudara merupakan strategi terbaik untuk mengurangi angka kematian 

melalui diagnosa dini, dan pengobatan penyakit, hal ini juga dapat meningkatkan 

kelangsungan hidup pasien dan kualitas hidup pasien (Elasbali et al, 2019).   

Dari latar belakang diatas, penulis tertarik melakukan penelitian di STIKes 

Santa Elisabeth Medan untuk mengetahui gambaran tingkat pengetahuan dan 
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perilaku pelasanaan SADARI Mahasiswa D3 Kebidanan STIKes Santa Elisabeth 

Medan Tahun 2020. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 Bagaimana gambaran tingkat pengetahuan dan perilaku sadari pada 

Mahasiswa D3 Kebidanan STIKes Santa Elisabeth Medan Tahun 2020? 

 

1.3.  Tujuan 

1.3.1. Tujuan umum 

 Tujuan umum dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui gambaran 

tingkat pengetahuan dan perilaku sadari pada Mahasiswa D3 Kebidanan STIKes 

Santa Elisabeth Medan Tahun 2020 

1.3.2. Tujuan khusus 

1. Mengidentifikasi gambaran karakteristik responden berdasarkan 

data demografi pada Mahasiswa D3 Kebidanan STIKes Santa 

Elisabeth Medan 2020. 

2. Mengidentifikasi gambaran tingkat pengetahuan pemeriksaan 

payudara sendiri (SADARI) pada Mahasiswa D3 Kebidanan STIKes 

Santa Elisabeth Medan 2020. 

3. Mengidentifikasi gambaran perilaku pemeriksaan payudara sendiri 

(SADARI) pada Mahasiswa D3 Kebidanan STIKes Santa Elisabeth 

Medan 2020. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat teoritis  

Sebagai salah satu promosi kesehatan tentang tingkat pengetahuan dan 

perilaku sadari pada Mahasiswa D3 Kebidanan STIKes Santa Elisabeth Medan 

2020. 

1.4.2. Manfaat praktis 

1. Bagi Institusi STIKes Santa Elisabeth Medan 

  Hasil  penelitian  ini  dapat  dijadikan  sebagai  bahan  informasi  

dan  referensi  bagi  pendidikan  dalam  menjalani  proses  akademik  di   

perguruan  tinggi  terkait pembelajaran maternitas mengenai SADARI. 

2. Bagi Mahasiswa 

 Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan meningkatkan 

pengetahuan Mahasiswa terkait dengan perilaku sadari dan dapat 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

 Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk 

penelitian selanjutnya terutama tentang  pengetahuan dan perilaku 

sadari. 

 

 

 

 

 



STIKes Santa Elisabeth Medan 

 

STIKes Santa Elisabeth Medan 

 

 

11 

BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Konsep Pendidikan Tinggi 

 2.1.1. Defenisi  

Di Indonesia, pendidikan tinggi direncanakan dengan berbagai macam 

bentuk seperti: akademik, politeknik, sekolah, institute atau universitas. Program 

pendidikan dapat berupa (D-1, D-2, D-3, D-4), Sarjana (S-1), Magister (S-2), 

Spesialis (SP 12), dan Doctor (S-3). Pendidikan tingggi dapat juga 

menyelenggarakan pendidikan khusus seperti: program akademik, profesi 

dan/atau vokasi. Semua bentuk kelembagaan tersebut diselenggarakan oleh 

pendidikan tinggi untuk  meningkatkan kualitas SDM Indonesia. Tentu saja 

dalam konteks penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia dapat kiranya 

tercermin untuk meningkatkan kualitas utuh dalam pengelolaan dan pelayanan 

pendidikan tinggi. Pemerintah berusha melaksanakan pengembangan dalam 

bidang pendidikan dan pengajaran di atas pendidikan tingkat menegah. 

Kemudian menjalankan bertugas pokok melestarikan kebudayaan kebangsaan 

Indonesia dengan cara ilmiah sesuai dengan peraturan perundang-udangan yang 

berlaku (Afriantoni, 2016). 

Pendidikan tinggi saat ini menjadi sorotan yang sangat penting. Tidak 

hanya karena manajemen yang masih berproses dalam ragam perubahannya. 

Tetapi, juga karena gejolak mahasiswa yang kadang lebih menyukai demonstrasi 

ketimbang menjadi mahasiswa yang senang untuk menuntut dan 

mengembangkan kapasitas dirinya (Afriantoni, 2016). 
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2.1.2. Fungsi – fungsi pendidikan tinggi 

  Globalisasi sebagai tantangan sebagaimana diuraikan di atas sebenarnya 

harus diantisipasi oleh segenap komponen bangsa, untuk berppikir bersama 

untuk mencapai keunggulan yang kompetitif global. Fungsi utama pendidikan 

tinggi harus betul-betul mampu menjawab tentang tersebut. Pertama , fungsi 

pembinaan. Pendidikan tinggi sudah selayaknya membina lembaganya agar 

mampu menghasilkan kualitas lulusan berkompetisi global. Karena itu, perlu 

meningkatkan kinerja pendidikan tinggi, agar dapat memberi sumbangan yang 

nyata kepada perkembangan kehidupan masyarakat secara luas.  

Kedua, perencanaan pengembangan perguruan tinggi menghadapi 

perkembangan di masyarakat. Rencana strategis menjangkau waktu 

pengembangan 10  tahun, seyogianya dapat di buat oleh perguruan tinggi. Dari 

rencana strategis tersebut, dapat dijabarkan rencana operasional lima tahunnan 

dan rencana operasional tahunan, dan yang terakhir ini mengkaitkan pada 

memorandum program koordinatif direktorat jendral pendidikan tinggi, dalam 

arti bahwa bagia-bagian rencana operasional tahunan yang memerlukan anggaran 

pembangunan, dapat diajukan sebagai daftar isian proyek.  

Ketiga, mengupayakan tersedianya sumber daya untuk menyelenggarakan 

tugas-tugas fungsional dan rencana perkembangan perguruan tinggi. Sumber 

daya diupayakan, tidak hanya otoritas pusat, tetapi juga dari pihak-pihak lain 

melalui kerjasama, kontrak penelitian, penyediaan pendidikan dan pelatihan 

khusus, sumbangan dan lain-lain. 
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Keempat, menyelenggarakan pola manajemen perguruan tinggi, yang 

dilandasi paradigm penataan system pendidikan tinggi dengan sasaran utama 

adanya suasana akademik yang konusif untuk pelaksanaan kegiatan fungsional 

pendidikan tinggi. 

Untuk dapat melaksanakan pembinaan kualitas yang baik, secara periodik 

perguruan tinggi menyelenggarakan evaluasi diri yang melibatkan semua unit 

akademik dasar. Evaluasi diri sewajarnya dianggap sebagai perangkat 

manajemen perguruan tinggi yang utama, karena setiap pengambilan keputusan 

harus dapat mengacu pada hasil evaluasi diri (Afriantoni, 2016). 

 2.1.3. Tujuan pendidikan 

Berdasarkan pada kerangka konsep ini, diharapkan isi pendidikan dan 

proses belajar mengajar dapat disusun dan dikembangkan secara lebih terarah, 

sehingga institusi pendidikan tinggi keperawatan mampu melakukan hal-hal 

berikut ini. 

1. Menumbuhkan/membina sikap dan tingkah laku professional yang sesuai 

dengan tuntunan profesi keperawatan. 

2. Membangun landasan ilmu pengetahuan yang kokoh, baik kelompok ilmu 

keperawatan maupun berbagai kelompok ilmu dasar dan penunjang, yang 

diperlukan untuk melaksanakan pelayanan/asuhan keperawatan 

professional, yaitu mengembangkan diri pribadi dan mengembangkan 

ilmu keperawatan. 

3. Menumbuhkan/membina keterampilan professional, yang mencakup 

antara lain intelektual, keterampilan teknikal dan interpersonal, yang 
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diperlukan untuk melaksanakan pelayanan/asuhan keperawatan, 

mengembangkan diri pribadi, dan ilmu keperawatan. 

4. Menumbuhkan/membina landasan etik keperawatan yang kokoh dan 

mantap sebagai tuntutn utama dalam melaksanakan pelayanan/asuhan 

keperawatan dan dalam kehidupan keprofesian.   

2.1.4.  Health education  

Health education merupakan suatu usaha untuk menyampaikan kesehatan 

yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan positif dan mencegah atau 

mengurangi kesehatan buruk. Ada strategi dalam meningkatkan pendidikan 

kesehatan: 

1. Membangun kebijakan publik yang sehat 

2. Menciptakan lingkungan fisik dan social yang mendukung perubahan 

individu 

3. Memperkuat aksi masyarakat (Manoj Sharma & John A, 2012). 

Menurut Manoj Sharma & John A, (2012) bidang tanggung jawab dalam 

pendidikan kesehatan ada tujuh yaitu: 

1. Menilai kebutuhan individu dan masyarakat untuk pendidikan 

kesehatan 

2. Merencanakan program pendidikan kesehatan yang efektif 

3. Melaksanakan program pendidikan kesehatan 

4. Mengevaluasi efektivitas program pendidikan kesehatan 

5. Mengkoordinasikan pelayanan penyediaan pendidikan kesehatan 

6. Bertindak sebagai narasumber dalam pendidikan kesehatan 
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7. Mengkomunikasikan kesehatan dan kebutuhan, keprihatinan, dan 

sumber daya. 

2.1.5.  Fungsi health education  

Pendidikan kesehatan adalah fungsi penting dan integral dari kesehatan 

masyarakat. Tiga fungsi inti dari health education:  

1. Penilaian: setiap lembaga kesehatan harus teratur dan sistematis 

mengumpulkan ceramah, menganalisis, dan menyediakan informasi 

tentang kesehatan. 

2. Pengembangan kebijakan: setiap lembaga kesehatan masyarakat harus 

membantu dalam penanganan kebijakan kesehatan yang komprohensif 

3. Jaminan: setiap lembaga kesehatan harus memastikan bahwalayanan 

yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang disepakati (Manoj Sharma 

& John A, 2012). 

2.1.6.  Hubungan health education dengan health promotion 

Pendidikan kesehatan sebagaimana diterapkan pada masalah kesehatan 

dan penyakit didefinisikan sebagai "Suatu proses dengan dimensi intelektual, 

psikologis, dan sosial yang berkaitan dengan kegiatan yang meningkatkan 

kemampuan orang untuk membuat keputusan yang tepat yang melindungi 

kesehatan pribadi, keluarga, dan masyarakat mereka. Proses ini, berdasarkan 

pada prinsip ilmiah memfasilitasi pembelajaran dan perubahan perilaku baik di 

tenaga kesehatan dan konsumen, termasuk anak-anak dan remaja. 

Promosi kesehatan berkaitan dengan peningkatan kesehatan dengan 

berupaya memengaruhi gaya hidup, layanan kesehatan dan, terutama, lingkungan 
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(yang tidak terbatas pada lingkungan fisik tetapi juga mencakup lingkungan 

budaya dan sosial ekonomi yang secara substansial menentukan status 

kesehatan). Definisi promosi kesehatan yang diakui, yang sebagian besar 

mencakup prinsip kesehatan, partisipasi masyarakat, dan pemberdayaan individu. 

Promosi kesehatan berakar pada banyak disiplin ilmu yang berbeda. Seiring 

waktu ia memasukkan beberapa komponen yang sebelumnya terpisah, salah 

satunya adalah pendidikan kesehatan. Beberapa pihak berwenang berpendapat 

bahwa promosi kesehatan terdiri dari tiga komponen yang tumpang tindih: 

pendidikan kesehatan, perlindungan dan pencegahan kesehatan.  

Pendidikan kesehatan yang ditujukan untuk perlindungan kesehatan 

memperjuangkan langkah-langkah perlindungan kesehatan yang positif di antara 

masyarakat dan pembuat kebijakan. Upaya gabungan dari ketiga komponen 

merangsang lingkungan sosial yang kondusif bagi keberhasilan langkah-langkah 

perlindungan kesehatan preventif seperti lobi intensif untuk undang-undang 

sabuk pengaman. 

Pendidikan kesehatan, menurut formula ini, berfokus pada 

pengembangan kapasitas individu melalui teknik pendidikan, motivasi, 

pengembangan keterampilan, dan peningkatan kesadaran. Kebijakan publik yang 

sehat memberikan dukungan lingkungan yang akan mendorong dan 

meningkatkan perubahan perilaku. Dengan memengaruhi kedua faktor intrinsik 

dan ekstrinsik ini, perubahan yang berarti dan berkelanjutan dalam kesehatan 

individu dan masyarakat dapat diwujudkan (WHO, 2012).  
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2.2.  Perilaku 

  Perilaku adalah tindakan atau aktifitas dari manusia sendiri seperti 

berbicara, menangis, bekerja dan lain sebagainya perilaku manusia adalah semua 

kegiatan atau aktifitas manusia, baik yang dapat diamati langsung maupun yang 

tidak. Teori-sosial kognitif menyatakan bahwa orang yang mengadopsi perilaku 

baru dapat meningkatkan rasa percaya diri tentang kinerja dan dapat 

memperkuat. Interaksi antara faktor-fator didalam dan lingkungan orang 

mempengaruhi perubahan perilaku. Tiga fitur utama dari teori ini yaitu: 

1. Penguatan: orang melakukan perilaku karena mereka berharap hasil 

tertentu akan ada. 

2. Self-efficacy: orang yang terus melakukan hanya dengan perilaku yang 

mereka rasa berhasil. Dengan kata lain ada keyakinan bahwa akan ada 

perubahan terjadi. 

3. Determinisme timbal balik: interaksi timbal balik antara faktor-faktor 

pribadi, perilaku lingkungan akan mempengaruhi perubahan perilaku. 

Perilaku manusia adalah hasil dari interaksi kompleks dari faktor 

biologis, psikologis, dan sosial budaya.  

Dilihat dari bentuk respon terhadap stimulus ini, maka perilaku dapat 

dibedakan menjadi dua: 

1. Perilaku tertutup adalah respon seseorang terhadap stimulus dalam 

bentuk terselubung atau tertutup (convert). Respon atau reaksi terhadap 

stimulus ini masih terbatas pada perhatian, persepsi, pengetahuan, 
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kesadaran, dan sikap yang terjadi pada orang yang menerima stimulus 

tersebut, dan belum dapat diamati secara jelas oleh orang lain.  

2. Perilaku terbuka (Overt behavior), respon seseorang terhadap stimulus 

dalam bentuk tindakan nyata atau terbuka. Respon terhadap stimulus 

tersebut sudah jelas dalam bentuk tindakan atau praktek, yang dengan 

mudah dapat diamati atau dilihat oleh orang lain (Irwan, 2017). 

2.2.1. Domain perilaku 

1. Pengetahuan  

Tanpa pengetahuan seseorang tidak mempunyai dasar untuk 

mengambil keputusan dan menentukan tindakan terhadap masalah yang 

dihadapi. Irwan (2017) mengemukakan ada empat macam pengetahuan 

yaitu: 

a. Pengetahuan Faktual (Factual knowledge)  

Pengetahuan yang berupa potongan - potongan informasi yang 

terpisah-pisah atau unsur dasar yang ada dalam suatu disiplin ilmu 

tertentu. Pengetahuan faktual pada umumnya merupakan abstraksi 

tingkat rendah. Ada dua macam pengetahaun faktual yaitu 

pengetahuan tentang terminologi (knowledge of terminology) dan 

(knowledge of specific details and element) mencakup pengetahuan 

tentang kejadian. 

b. Pengetahuan Konseptual  

Pengetahuan yang menunjukkan saling keterkaitan antara unsur 

unsur dasar dalam struktur yang lebih besar dan semuanya berfungsi 
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bersama-sama. Pengetahuan konseptual mencakup skema, model 

pemikiran, dan teori baik yang implisit maupun eksplisit. 

c. Pengetahuan Prosedural 

Pengetahuan tentang bagaimana mengerjakan sesuatu, baik 

yang bersifat rutin maupun yang baru. Seringkali pengetahuan 

prosedural berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus diikuti 

dalam mengerjakan suatu hal tertentu.  

d. Pengetahuan Metakognitif  

Mencakup pengetahuan tentang kognisi secara umum dan 

pengetahuan tentang diri sendiri. 

2. Sikap (Attitude)  

 Sikap adalah respons tertutup seseorang terhadap suatu stimulus atau 

objek, baik yang bersifat intern maupun ekstern sehingga manifestasinya 

tidak dapat langsung dilihat, tetapi hanya dapat ditafsirkan terlebih dahulu 

dari perilaku yang tertutup tersebut. Sikap terbagi beberapa jenis 

tingkatan: 

a. Menerima (receiving) 

Diartikan bahwa orang (subjek) mau dan memperhatikan 

stimulus yang diberikan (objek). 

b. Merespon (responding) 

Memberikan jawaban bila ditanya, mengerjakan atau 

menyelesaikan tugas yang diberikan adalah suatu indikasi dari sikap. 
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c. Menghargai (valuing)  

Mengajak orang lain untuk mengerjakan atau mendiskusikan 

suatu masalah adalah suatu indikasi sikap tingkat tiga. 

d. Bertanggung jawab (responsibility)  

Bertanggung jawab atas segala sesuatu yang telah dipilihnya 

dengan segala risiko merupakan sikap yang paling tinggi (Irwan, 

2017). 

3. Praktik atau tindakan  

Tindakan adalah realisasi dari pengetahuan dan sikap suatu perbuatan 

nyata. Tindakan juga merupakan respon seseorang terhadap stimilus dalam 

bentuk nyata atau terbuka. Empat tingkatan tindakan adalah: 

a. Persepsi (Perception) 

Mengenal dan memiliki berbagai objek sehubungan dengan 

tindakan yang diambil. 

b. Respon terpimpin (Guided Response) 

Dapat melakukan sesuatu sesuai dengan urutan yang benar. 

c. Mekanisme (Mechanisme) 

Apabila seseorang telah dapat melakukan sesuatu dengan benar 

secara otomatis atau sesuatu itu merupakan kebiasaan. 

d. Adaptasi (Adaptation)  

Suatu praktek atau tindakan yang sudah berkembang dengan 

baik, artinya tindakan itu sudah dimodifikasi tanpa mengurangi 

kebenaran tindakan tersebut (Notoatmodjo dalam Irwan, 2017). 
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2.2.2. Tingkat pengetahuan perilaku 

Domain empiris perilaku yang mungkin tidak dapat ditangkap untuk 

tujuan ilmiah dengan menggunakan formulasi yang mencakup delapan 

parameter: 

1. Perilaku 

2. Identitas 

3. Ingin (parameter motivasi) 

4. Tahu (parameter kognitif) 

5. Bagaimana tahu (parameter keterampilan atau kompetensi) 

6. Kinerja: proses, atau aspek prosedural dari perilaku 

7. Pencapaian (parameter hasil) 

8. Signifikansi apa yang dilakukan orang tersebut dengan melakukan hal 

konkret yang dilakukannya (Bergner, 2011). 

2.2.3.  Perilaku kesehatan  

Perilaku adalah kegiatan manusia atau makluk hidup lain yang dapat 

dilihat secara langsung pada waktu tertentu disatu tempat tertentu. Sedangkan 

perilaku sehat adalah perilaku yang didasarkan pada prinsip-prinsip kesehatan. 

Perilaku kesehatan adalah suatu respons seseorang (organisme) terhadap 

stimulus atau obyektif yang berkaitan dengan sakit dan penyakit, sistem 

pelayanan kesehatan, makanan, dan minuman, serta lingkungan. Perilaku sehat 

adalah suatu respon seseorang terhadap rangsang dari luar untuk menjaga 

kesehatan secara utuh. Adapun perilaku dalam pemeliharaan kesehatan yaitu:   
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1. Perilaku pemeliharaan kesehatan (health maintenance), perilaku atau 

usaha-usaha seseorang untuk memelihara atau menjaga kesehatan agar 

tidak sakit dan usaha penyembuhan jika sakit. 

2. Perilaku terhadap lingkungan kesehatan (environmental behaviour), 

perilaku ini adalah respons individu terhadap lingkungan sebagai 

determinant kesehatan manusia. 

3. Perilaku hidup sehat, perilaku yang berkaitan dengan upaya atau 

kegiatan seseorang untuk mempertahankan dan meningkatkan 

kesehatannya (Irwan, 2017). 

2.2.4. Bentuk dan strategi perubahan perilaku 

Perubahan yang efektif tergantung individu yang terlibat, tertarik, dan 

berupaya selalu untuk berkembang dan maju serta mempunyai suatu komitmen 

untuk bekerja dan melaksanakannya. Bentuk perubahan perilaku dikategorikan 

ke dalam tiga kelompok sebagai berikut: 

1. Perubahan alamiah (natural change)  

 Perilaku manusia selalu berubah. Sebagian perubahan itu 

disebabkan karena kejadian alamiah. Contoh : perubahan perilaku yang 

disebabkan karena usia seseorang.  

2. Perubahan terencana (Planned Change)  

 Perubahan perilaku ini terjadi karena memang direncanakan 

sendiri oleh subjek. Contoh: perubahan perilaku seseorang karena 

tujuan tertentu atau ingin mendapatkan sesuatu yang bernilai baginya 

  



STIKes Santa Elisabeth Medan 

 

STIKes Santa Elisabeth Medan 

 

 

23 

3. Kesediaan untuk berubah (Readdiness to Change)  

 Apabila terjadi suatu inovasi atau program-program pembangunan 

di dalam organisasi, maka yang sering terjadi adalah sebagian orang 

sangat cepat untuk menerima inovasi atau perubahan tersebut, dan ada 

sebagian orang lagi sangat lambat untuk menerima inovasi atau 

perubahan tersebut (Irwan, 2017). 

Beberapa strategi untuk memperoleh perubahan perilaku, 

dikelompokkan menjadi tiga: 

1. Menggunakan kekuatan/kekuasaan atau dorongan misalnya dengan 

adanya peraturan-peraturan/perundang undangan yang harus dipatuhi 

oleh anggota masyarakat. Strategi ini dapat berlangsung cepat akan 

tetapi belum tentu berlangsung lama karena perubahan perilaku terjadi 

tidak atau belum didasari oleh kesadaran sendiri. 

2. Pemberian informasi, dengan memberikan informasi-informasi tentang 

sesuatu hal yang berkaitan dengan hal tertentu.  

3. Diskusi partisipasi cara ini adalah sebagai peningkatan cara yang kedua 

di atas yang dalam memberikan informasi-informasi tentang peraturan 

baru organisasi tidak bersifat searah saja tetapi dua arah (Irwan, 2017). 

2.2.5.  Model perilaku 

Ada tiga faktor dalam model perilaku yang disebut motivasi, kemampuan, 

dan pemicu. Singkatnya, model menegaskan bahwa untuk perilaku target terjadi, 

seseorang harus memiliki motivasi yang cukup, kemampuan yang cukup, dan 
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pemicu yang efektif. Ketiga faktor harus hadir pada saat yang sama agar perilaku 

tersebut terjadi. 

1. Memvisualisasikan model perilaku 

2. Motivasi dan kemampuan dapat mengimbangi 

3. Pemicu dan pengaturan waktu 

Ketika mempertimbangkan berbagai intervensi pendidikan kesehatan, 

biasanya dijelaskan dalam kaitannya dengan pengaturan yang berbeda. 

Pengaturan digunakan karena intervensi perlu direncanakan mengingat sumber 

daya dan struktur organisasi yang khas untuk masing-masing. Dengan demikian, 

pendidikan dan promosi kesehatan terjadi: 

1. Komunitas 

2. Fasilitas perawatan kesehatan 

3. Lokasi kerja 

4. Sekolah 

5. Penjara  

6. Kamp Pengungsi 

Tujuan FBM (Function Behavior Model) adalah untuk membantu kami, 

sebagai peneliti dan perancang, berpikir lebih jernih tentang perilaku. Dengan 

menggunakan kerangka kerja ini kita dapat melihat desain persuasif kita sendiri, 

baik dalam pengaturan penelitian atau komersial, dan melihat potensi baru untuk 

membujuk pengguna. Kita juga dapat menggunakan FBM untuk 

mengidentifikasi masalah dalam sistem persuasif yang gagal mencapai hasil 

yang diinginkan. Dalam situasi ini, FBM membantu orang berpikir secara 
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sistematis tentang elemen motivasi, elemen kesederhanaan, dan strategi yang 

digunakan untuk memicu perilaku. 

Manfaat lain menggunakan FBM adalah menciptakan kerangka acuan 

bersama untuk orang-orang di tim proyek, baik di bidang akademik maupun 

industri. Ketika semua orang di tim berpikir tentang perubahan perilaku dengan 

cara yang sama, proyek berjalan lebih efisien. Bagian dari efisiensi ini berasal 

dari memiliki kosakata umum, yang membantu tim mendiskusikan konsep 

dengan lebih jelas (Fogg, 2009). 

 Manfaat lain menggunakan FBM adalah membuat referensi untuk 

orang-orang di tim proyek, baik di bidang akademik maupun industri. Ketika 

semua orang di tim berpikir tentang perubahan dengan cara yang sama, proyek 

berjalan lebih efisien. Bagian dari efisiensi ini direkomendasikan dari milik 

umum, yang membantu tim mendiskusikan konsep dengan lebih jelas (Fogg, 

2009). 

2.2.6. Bentuk –bentuk perilaku kesehatan  

Perilaku kesehatan adalah tanggapan seseorang terhadap rangsangan yang 

berkaitan dengan sakit dan penyakit, sistem pelayanan kesehatan, makanan dan 

lingkungan. Respons atau reaksi organisme dapat berbentuk pasif (respons yang 

masih tertutup) dan aktif (respons terbuka, tindakan yang nyata atau 

practice/psychomotor). Perilaku itu sendiri ditentukan atau terbentuk dari 3 

faktor yaitu: 

1. Faktor-faktor predisposisi (predisposing factors), yang terwujud dalam 

pengetahuan, sikap, kepercayaan, keyakinan, nilai-nilai dan sebagainya. 
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2. Faktor-faktor pendukung (enabling factors), yang terwujud dalam 

lingkungan fisik, tersedia atau tidak tersedianya fasilitas fasilitas atau 

sarana-sarana kesehatan misalnya Puskesmas, obat obatan, alat-alat 

kontrasepsi, jamban dan sebagainya 

3. Faktor-faktor pendorong (reinforcing factors), yang terwujud dalam 

sikap dan perilaku petugas kesehatan atau petugas yang lain, yang 

merupakan kelompok referensi dari perilaku masyarakat (Irwan, 2017). 

2.2.7. Pengukuran perilaku kesehatan 

Perilaku sehat adalah suatu respon seseorang terhadap rangsang dari luar 

untuk menjaga kesehatan secara utuh. Terbentuknya perilaku sehat disebabkan 

oleh tiga aspek antara lain yaitu: Pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia 

yang melalui proses belajar atau hasil tahu seseorang terhadap objek melalui 

indera yang dimiliki. 

Definisi lain pengetahuan tentang kesehatan adalah segala sesuatu yang 

diketahui oleh seseorang terhadap cara-cara memelihara kesehatan. Pengetahuan 

tentang cara-cara memelihara kesehatan meliputi:  

1. Pengetahuan tentang penyakit menular dan tidak menular (jenis 

penyakit, gejala-gejala penyakit, penyebab penyakit, cara penularan dan 

pencegahan penyakit 

2. Pengetahuan tentang faktor-faktor yang terkait atau mempengaruhi 

kesehatan antara lain: gizi makanan, sarana air bersih, pembuangan air 

limbah, sampah atau kotoran manusia, perumahan sehat, polusi udara 

dan sebagainya 
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3. Pengetahuan tentang fasilitas pelayanan kesehatan yang profesional 

maupun tradisional 

4. Pengetahuan untuk menghindari kecelakaan baik kecelakaan rumah 

tangga, kecelakaan lalu lintas dan tempattempat umum. 

Komponen pertanyaan untuk mengetahui perilaku sadari pada Mahasiswa 

adalah: 

1. Melakukan SADARI setiap bulannya 

2. SADARI dilakukan setelah menstruasi 

3. Mengajarkan teknik SADARI pada orang lain 

4. Melepaskan pakaian saat berdiri di depan cermin sebelum melakukan 

SADARI 

5. Mengamati bentuk dan ukuran payudara 

6. Melakukan pengamatan payudara dengan posisi berdiri tegak dengan 

kedua tangan lurus kebawah 

7. Melakukan pemeriksaan dengan posisi tangan diletakkan dipinggang 

dan posisi duduk 

8. Menggunakan dua jari 

9. Meraba payudara dengan gerakan melingkar dari puting hingga ke 

tepi payudara 

10. Meraba dengan gerakan lurus dari sisi kiri ke sisi dalam 

11. Menggunakan 3 macam penekanan  

12. Penekanan untuk memeriksa adanya benjolan yang beada 

dibawahkulit 
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13. Tidak memijit puting susu 

14. Memeriksa payudara setiap kali pemeriksaan 

15. Memeriksa hingga bagian ketiak 

2.3. Kanker Payudara 

2.3.1.  Defenisi 

  Kanker payudara adalah penyakit neoplastik yang dimana sel-sel tubuh 

normal diubah menjadi sel ganas. Penyakit ini adalah yang paling umum terjadi 

pada wanita dan penyebab utama kematian kedua pada wanita akibat kanker. 

Kanker payudara juga dapat terjadi pada pria. Manifestasi klinis yang sering 

terjadi pada pria yaitu massa payudara subareolar yang tidak nyeri, keras dan 

tidak nyeri. Kanker payudara adalah penyakit progresif dari pada penyakit 

sistemik, yang berarti bahwa sebagian besar kanker tumbuh dalam ukuran kecil 

dengan potensi metastasis rendah ke ukuran lebih besar dan potensi metastasis 

lebih besar (Ricci, 2009). 

  Kanker payudara adalah penyebab kematian kedua setelah kanker paru 

paru pada wanita. Dan pria yang menderita kanker payudara kurang dari 1% 

(Winkelman, 2016).  Kanker payudara adalah penyebab penyebab utama 

kematian akibat kanker pada wanita. Resiko kanker payudara pada wanita 

meningkat seiring bertambahnya usia (Lewis, 2000). 

2.3.2. Etiologi kanker payudara 

Menurut Lewis (2000) penyebab utama kanker payudara belum 

sepenuhnya diketahui, namun ada faktor yang mempengaruhi kanker payudara. 

Regulasi hormonal payudara berkaitan dengan perkembangan kanker payudara, 
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akan tetapi mekanismenya kurang dipahami. Faktor-faktor lain yang dapat 

mempengaruhi yaitu aktivitas fisik, asupan lemak dari makanan, obsesi, dan 

asupan alkohol. 

Faktor lingkungan seperti paparan pestisida dan radiasi kimia juga dapat 

berperan. Faktor resiko yang dapat menyebabkan kanker payudara dan 

perkembangannya, antara lain: 

1. Jenis kelamin 

2. Paparan radiasi yang berisiko tinggi 

3. Menstruasi dini (sebelum usia 12 tahun) dan menopause lanjut (setelah 

usia 50 tahun) 

4. Riwayat kanker payudara sebelumnya 

5. Tidak ada melahirkan 

6. Konsumsi alkohol 

7. Aktivitas fisik 

8. Berat badan dan obesitas setelah selesai haid 

9. Melahirkan pertama setelah usia 30 tahun (Winkelman, 2016).  

Wanita memiliki resiko yang jauh lebih tinggi terkena kanker payudara 

dibandingkan dengan pria karena 99% wanita menderita kanker payudara. 

Insiden kanker payudara pada wanita di bawah usia 25 dan meningkat sampai 

usia 60 tahun (Lewis et al, 2000). 
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2.3.3. Faktor resiko kanker payudara 

1. Faktor resiko pada wanita 

  Wanita beresiko lebih tinggi terjadi kanker payudara dari pada 

pria,. Bertambahnya usia semakin meningkatkan kanker payudara. 

Insiden kanker payudara pada wanita dibawah 25 tahun sangat rendah 

dan meningkat secara bertahapa pada usia 60 tahun. Hormon estrogen 

dan progesteron dapat bertindak sebagai penggerak tumor untuk 

merangsang pertumbuhan kanker payudara jika perubahan ganas pada 

sel telah terjadi. Penggunaan kontrasepsi baru-baru ini dapat 

meningkatkan pertumbuhan sel kanker payudara. Riwayat keluarga 

yang terkena kanker payudara adalah resiko yang terpenting.  

Sebagian besar kassus kanker payudara yang diturunkan terkait 

dengan mutasi pada dua gen yaitu BRCA1 dan BRCA2 ( BRCA 

singkatan dari Breast Cancer). Setiap orang memiliki gen BRCA. Gen 

BRCA terkait pada kromosom 17, adalah gen penekan tumor yang 

menghambat perkembangan tumor ketika berfungsi. Gen BRCA2 

merupakan gen pressor. Wanita dengan mutasi gen ini memiliki resiko 

yang sama. Selain mutasi gen BRCA (Breast Cancer Susceptibility 

Gene) banyak gen abnormal yang telah diidentifikasi yang dapat 

meningkatkan seseorang terkena kanker payudara (Lewis et al, 2014). 

2. Faktor resiko untuk pria 

Faktor-faktor resiko predisposisi untuk kanker payudara pada pria 

termasuk hiperestrogenisme, riwayat keluarga kanker payudara, dan 
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paparan radiasi. Pembesaran payudara pria secara menyeluruh harus 

menjadi bagian rutin dari pemeriksaan fisik. Pria dalam keluarga yang 

positif BRCA dapat mempertimbangkan pengujian genetik. Pria 

dengan gen BRCA yang abnormal juga memiliki peningkatan resiko 

kanker prostat (Lewis et al, 2014). 

Menurut Ricci (2009) faktor resiko terkait dengan pilihan gaya hidup 

meliputi: 

1. Tidak memiliki anak atau memiliki anak diatas usia 30 tahun dapat 

meningkatkan resiko kanker payudara dengan tidak mengurangi siklus 

mestruasi dan hormon progesteron dan progestin 

2. Tidak menyusui selama satu tahun setelah masa kehamilan dapat 

meningkatkan resiko kanker payudara, pasca menopause 

3. Mengkomsumsi alkohol dapat meningkatkan hormon estrogen dalam 

aliran darah  

4. Merokok, dapat mempengaruhi pajanan agen karsiogenik yang 

ditemukan dalam rokok 

5. Gaya hidup menetap dan kurangnya pergerakan fisik meningkatkan 

lemak tubuh yang menaungi estrogen. 

2.3.4. Anatomi dan fisiologi  

Payudara wanita mengalami tiga jenis perubahan yang di pengaruhi oleh 

hormon. Perubahan pertama dimulai dari masa hidup anak melalui masa pubertas 

sampai menopause. Sejak pubertas, estrogen dan progesterone menyebabkan 

berkembangnya duktus dan timbulnya sinus. Perubahan kedua, sesuai dengan 
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siklus haid. Beberapa hari sebelum haid, payudara akan mengalami pembesaran 

maksimal, tegang, dan nyeri. Kelenjar payudara dalam peranannya sangat di 

pengaruhi oleh hormon dari berbagai kelenjar endokrin seperti hipofisis anterior, 

adrenal, dan ovarium. Kelenjar pada hipofisis anterior mempunyai peranan 

terhadap hormon siklik Follicle Stimulating Hormone (FSH) dan luteinizing 

Hormone (LH). 

Perkembangan payudara ini biasanya terjadi sekitar usia 10 tahun dan 

terus berkembang sampai sekitar 16 tahun, meskipun rentangnya luas dan 

rentangnya beragam dari 9 tahun sampai 18 tahun. Tahap perlembangan 

payudara dijelaskan sebagai tahap Tanner 1 sampai 5 yaitu nama dokter yang 

melakukan klasifikasi perubahan payudara pada remaja. Tahap 1 

menggambarkan payudara prapubertas, tahap 2 adalah penonjolan payudara, 

yang merupakan tanda pertama pubertas pada wanita. Tahap 3 mencakup 

pembesaran lebih lanjut jaringan payudara dan aerola (jaringan yang lebih gelap 

di sekitar puting) dan tahap 4 terjadi ketika puting dan aerola membentuk 

tonjolan kedua diatas jaringan payudara. Tahap 5 adalah payudara yang lebih 

besar dengan kontur tunggal. 

Payudara mengandung glandular (parenkim) dan jaringan ductal, jaringan 

fibrosa yang mengikat lobus-lobus bersama dan jaringan lemak di dalam dan 

diantara iga kedua dan keenam diatas otot pektolaris mayor dari sternum ke garis 

midaksilaris, masing-masing meluas ke aksila, suatu area jaringan yang disebut 

tail o space. Setiap payudara terdiri atas 12 sampai 20 lobus yang berbentuk 

kerucut yang terbuat dari lobus yang mengandung kluster asini, suatu struktur 
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kecil yang berakhir pada duktus. Semua duktus pada setiap lobus mengalirkan 

isinya kedalam suatu ampula, yang kemudian terbuka di puting setelah 

sebelumnya menyempit. Sekitar 85% jaringan payudara adalah lemak. 

Menurut Bustan (2018) payudara dewasa secara fisiologis mempunyai 

fungsi-fungsi yaitu: 

1. Estetika, kecantikan baik pada gadis maupun wanita dewasa, bahkan 

juga untuk wanita tua 

2. Fungsi seks, merupakan organ sensual dalam hubungan seksual 

3. Fungsi reproduksi, menghasilkan ASI (air susu ibu), yang sangat 

berguna untuk bayi. 

2.3.5. Patofisiologi 

Komponen utama payudara adalah lobulus (kelenjar penghasil susu) dan 

saluran (saluran susu yang menghubungkan lobulus dan puting susu). Secara 

umum kanker payudara muncul dari lapisan epitel saluran (karsinoma duktus) 

atau dari epitel lobulus (karsinoma lobular). Kanker payudara dapat bersifat 

invasive atau in situ. Karsinoma lobular dapat berupa infiltrasi atau in situ. 

Tingkat pertumbuhan kanker dapat berkisaran lambat hingga cepat (Leweis et al, 

2014). 

Adapun gen yang mewarisi kanker payudara adalah BRCA1 (Breast 

Cancer Susceptibility Gene 1) atau BRCA2 Breast (Cancer Susceptibility Gene 

2) yang sangat mungkin untuk mengembangkan kanker payudara. Faktor-faktor 

tambahan termasuk paparan radiasi pengion pada masa anak-anak atau remaja, 

kanker payudara sebelumnya, konsumsi alkohol kronis, terlambat haid, obesitas, 
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tidak memiliki anak, memiliki anak setelah usia 30 tahun. sebagian besar wanita 

yang didiagnosa kanker payudara tidak memiliki faktor resiko yang diidentifikasi 

kecuali perempuan tua yang berusia dari 50 tahun. Setiap payudara yang normal 

mengandung 15 hingga 20 lobus yang dihubungkan oleh saluran kelobus yang 

lebih kecil. Keganasan yang paling umu adalah karsinoma duktus, diikuti oleh 

karsinoma lobular infiltrasi, karsinoma meduler, karsinoma muscular, karsinoma 

ductal tubular, dan kanker payudara inflamasi, bentuk kanker payudara paling 

langka terapi paling agresif. Bebrapa tumor ganas tergantung hormon estrogen 

atau progesteron. Terlepas dari jenis atau etiologinya, kanker yang tidak diobati 

menyebar ke tempat lain melalui kelenjar getah bening aksila ke daerah yang 

jauh seperti paru paru dan otak  (Timby, 2010).  

Menurut Ricci (2009) kanker payudara dapat diklasifikasikan menjadi 

tiga tahap berdasarkan: 

1. Ukuran tumor 

2. Tingkat keterlibatah kelenjar getah bening 

3. Bukti metastasis 

2.3.6. Manifestasi klinis 

Kanker payudara dapat terjadi dibagian payudara mana saja tetapi lebih 

sering ditemukan di kuadran luar dimana sebagian besar jaringan payudara 

berada. Secara umum, lesis-lesi tersebut nontender, menetap dari pada bergerak, 

dan keras dengan batas yang tidak teratur. Keluhan nyeri payudara yang 

menyebar dan nyeri tekan dengan menstruasi biasanya berhubungan dengan 
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penyakit payudara jinak. Tanda-tanda yang mungkin terjadi lesung kulit, reaksi 

puting, atau borok kulit (Smeltzer, 2010).  

Adapun tanda dan gejala dari kanker payudara yang terjadi yaitu: 

1. Ada nyeri pada payudara 

2. Debit puting susu 

3. Adanya pembesaran 

4. Gatal pada puting susu 

5. Kemerahan 

6. Ada keras pada payudara 

7. Ada massa   

8. Menyusutnya payudara  

9. Benjolan yang tidak hilang atau permanen (Papadakis, 2017) 

Adanya massa pada aksila atau pembengkan lengan mungkin merupakan 

gejala awal. Nyeri punggung atau tulang, icterus, atau penurunan berat badan 

mungkin merupakan akibat metastasis sitemik, tetapi gejala ini jarang terlihat 

pada presentasi awal. Pemeriksaan payudara adalah langkah awal dalam 

pemeriksaan fisik dan harus dilakukan dengan pasien dalam keadaan duduk, 

lengan berada disamping dan diatas kepala. Asimetri payudara dan lesung pipit 

kulit atau retraksi dapat dipertajam dengan meminta pasien mengangkat 

lengannya diatas kepala atau dengan menekan tangannya kepinggul untuk 

mengontraksikan otot pektoralis. Pada area aksila dan supraklavikula harus 

dipalpasi dengan benar. Palpasi payudara untuk mengetahui ada massa atau 

perubahan lain. Kanker payudara biasanya terdiri dari massa nontender, tegas 
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atau keras.adanya keluar encer, berair, atau berdarah dari putting merupakan 

tanda awal dari penyakit payudara jinak (Papadakis, 2017). 

2.3.7. Prognosis 

Beberapa faktor yang berbeda harus dipertimbangkan ketika menentukan 

prognosis pasien dengan kanker payudara. Dua faktor terpenting adalah ukuran 

tumor dan apakah tumor telah menyebar ke kelenjar getah bening di bawah 

lengan (aksila). Secara umum, semakin kecil tumornya, semakin baik 

prognosisnya karsinoma payudara bukan entitas patologis yang berkembang 

dalam semalam. Dimulai dengan perubahan genetik dalam sel tunggal dan 

membutuhkan waktu untuk membelah dan menggandakan ukuran (Smeltzler, 

2010).   

Sebuah karsinem dapat menggandakan ukuran dalam waktu 30 kali atau 

bahkan lebih besar dan akan semakin jelas secar klinis. Menggandakan tidak 

bervariasi, tetapi tumor payudara hadir selama beberapa tahun kedepan mereka 

menjadi teraba. Perawat dapat meyakinkan pasien bahwa setelah kanker 

payudara didiagnosis, mereka memiliki periode aman atau beberapa minggu 

untuk membuat keputusan mengenai pengobatan (Smeltzert, 2010). 

Menurut Bustan (2018) prognosis kanker payudara dihubungkan dengan 

stadiumnya: 

Tabel 2.1. Prognosis kanker payudara 

Stadium Prognosis 

Stadium I 90-80% 

Stadium II 70-50% 

Stadium III 20-10% 

Stadium IV 0% 

Untuk stadium ca in situ 96% 

Sumber: Bustan, 2018. 
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2.3.8. Komplikasi 

Komplikasi utama kanker payudara adalah kekambuhan. Namun penyakit 

matestasis dapat ditemukan disitus mana saja didalam tubuh. Penyakit yang 

menyebar luas atau metastasis melibatkan pertumbuhan kolonil sel kanker 

payudara dibagian tubuh yang jauh dari payudara. Metastasis terutama terjadi 

melalui limfatik, biasanya pada aksila. Namun, kanker dapat menyebar ke bagian 

lain tanpa harus menyerang kelenjar aksila bahkan ketika tumor payudara primer 

kecil (Lewis, 2014). 

Bahkan pada kanker payudara nodus negatif, ada kemungkinan 

metastasis jauh. Prognosis berhubungan langsung dengan jumlah node yang 

terlibat dan faktor-faktor lain. Kemoterapi adalah pengobatan yang biasa untuk 

penyakit berulang. Terapi hormon atau radiasi dapat digunakan sendiri atau 

dalam kombinasi dengan kemoterapi ketika penyakit berulang terjadi. 

2.3.9. Stadium kanker payudara 

Tabel 2.2. Stadium Kanker payudara 

Stadium Ukuran tumor 
Keterlibatan kelenjar 

getah bening 

Metas

tasis 

0 TIS TIDAK TIDA

K 

I <2 cm Tidak Tidak 

II 

A 

 

B 

tidak ada bukti 

tumor mulai 

dari 5 cm 

mulai dari 2 

hingga> 5 

tidak, atau 1-3 simpul 

aksila dan/atau 

kelenjar susu internal 

 

tidak, atau 1-3 simpul 

aksila dan/atau 

kelenjar susu internal 

Tidak 

III    

A tidak ada bukti 

tumor 

mulai>5cm 

ya, 4-9 simpul aksila 

dan / atau kelenjar 

susu interna 

Tidak 
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B Ukuran berapa 

pun dengan 

ekstensi ke 

dinding dada 

atau kulit 

Ya,  4-9 simpul aksila 

dan/ atau kelenjar susu 

interna 

Tidak 

 

C Ukuran apapun Ya, ≥ 10 node 

aksilaris, node 

mamaria inter atau 

node infraklavikula 

Tidak 

IV Ukuran apapun Semua jenis 

keterlibatan nodal 

Ya 

Sumber: Lewis et al,2014.  

2.3.10. Penatalaksanaan  

1. Operasi  

Pembedahan akan dilakukan setelah hasil dari biopsi keluar. Jenis 

operasi yang akan dilakukan tergantung pada stadium tumor dan 

keputusan pasien tentang pengobatan. Dibandingkan dengan jenis 

operasi prosedur mastektomi yang lebih luas, operasi konservasi 

payudara seperti lumpektomi, mastektomi parsial, dan mastektomi 

segmental, yang diikuti oleh radiasi telah menunjukkan hasil yang 

setara dengan tingkat kelangsungan hidup untuk pengobatan kanker 

payudara tahap awal (Timby, 2010). 

Limfedema, pembengkakan jaringan lunak dari akumulasi cairan 

limfatik, terjadi pada beberapa wanita setelah mereka menjalani 

operasi kanker payudara. Kondisi ini merupakan konsekuensi dari 

pengangkatan atau penyinaran kelenjar getah bening aksila, 

dibuktikan dengan pembesaran semtara atau permanen pada lengan 

dan tangan pada sisi payudara yang diamputasi (Timby, 2010). 
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a. Mastektomi  

  Mastektomi sederhana adalah pengangkatan 

pengangkatan semua jaringan payudara, putting dan areola. Node 

aksila dan otot-otot dada terhindar. Prosedur ini akan digunakan 

untuk tumor besar atau beberapa tumor yang belum bermetastasis 

ke struktur yang berdekatan atau system getah bening. 

Mastektomi radikal yang dimodifikasi adalah pilihan bedah lain.  

Prosedur ini melibatkan beberapa pengangkatan nodus 

aksila dan beberapa otot dada. Dalam hubungannya dengan 

mastektomi operasi kelenjar getah bening juga mungkin 

dilakukan untuk mengurangi resiko metastasis jauh dan 

meningkat peluang wanita untuk bertahan hidup. Komplikasi 

yang terjadi yaitu kerusakan jaringan saraf selama operasi, 

menyebabkan mati rasa sementara dibagian atas lengan. 

b. Operasi konversasi payudara 

  Prosedur ini merupakan paling tidak invasive, adalah 

eksisi lokal yang luas (Lupektomi). Lupektomi sering digunakan 

untuk tumor lokal stadium awal. Tujuan dari operasi ini adalah 

untuk menghilangkan massa yang mencurigakan bersama dengan 

jaringan yang bebas dari sel-sel ganas untuk mencegah 

kekambuhan. 

c. Radikal mastektomi, yaitu operasi pengangkatan sebagian dari 

payudara (lumpektomi). Biasanya ini di rekomendasikan pada 



STIKes Santa Elisabeth Medan 

 

STIKes Santa Elisabeth Medan 

 

 

40 

pasien yang besar tumornya kurang dari 2 cm dan letaknya 

dipinggir payudara 

2. Kemoterapi 

 Ini dilakukan pada kanker yang kemungkinan telah menyebar 

kebagian tubuh lainnya. Dampaknya pasien mengalami mual dan 

muntah erta rontaknya rambut karena pengaruh obat-obatan yang di 

berikan pada saat kemoterapi. Tujuan dari kemoterapi adalah untuk 

menghancurkan sel-sel kanker yang mungkin lolos dari operasi 

pengangkatan. Adapun jenis obat yang diberikan saat kemoterapi 

yaitu: 

a. Obat antiestrogen, seperti tamoxin (Nolvadex), untuk wanita 

pascamenopause yang tumornya tergantung pada hormon.  

b. Obat antiprogestin, mifepristone yang menghambat kanker 

payudara yang tergantung hormon progesteron pada jaringan yang 

telah dipotong. Terapi androgen ini untuk kanker payudara lanjut 

pada wanita usia pascamenopause yang menggunakan 

testolaktone. 

c. Agen antineoplastic tunggal atau kombinasi, seperti siklofosfamid 

(Cytoxan), doxorubicin (Adriamycin), dan prednisone (deltason). 

Obat antineoplastik ini juga dikombinasikan dengan obat yang 

disebutkan sebelumnya yang mempengaruhi fisiologi hormonal 

(Timby, 2010). 
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3. Terapi endokrin 

   Salah satu fungsi terapi endokrin yaitu untuk merangsang 

pertumbuhan dan pembelahan sel-sel sehat pada payudara. Tujuan 

terapi endokrin adalah untuk memblokir atau melawan efek estrogen. 

Estrogen memainkan peran sentral dalam pathogenesis kanker dan 

pengobatan dengan kekurangan estrogen telah terbukti efektif. Efek 

samping yang terkait dengan terapi endokrin yaitu nyeri tulang, 

kelelahan, mual, batuk, dyspnea, dan sakit kepala (Ricci, 2009). 

4. Terapi radiasi 

 Terapi radiasi dapat diberikan sebelum atau sesudah operasi. Jika 

ahli operasi menemukan adaba adanya simpul aksila mengandung sel 

kanker atau tumor lebih besar dari 5 cm, serangkaian perawatan 

radiasi akan diberikan. Efek samping dari terapi radiasi yaitu 

kelelahan, kemerahan kulit yang mirip dengan sengatan matahari yang 

buruk, ruam, gangguan ringan, atau nyeri. Beberapa klien juga 

mengalami pneumonia, patah tulang rusuk, dan fibrosis payudara 

(Timby, 2010). 

5. Terapi hormon 

Hormon estrogen dapat meningkatkan pertumbuhan sel-sel 

normal kanker payudara. Terapi hormon dapat menghalangi efek dan 

sumber estrogen sehingga meningkatkan regresi tumor. Terapi 

hormon dapat digunakan sebagai pembantu untuk pengobatan primer 

atau pada pasien dengan kanker metastasis saat ini. Terapi hormon 
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dapat memblokir reseptor estrogen atau menekan sistesis estrogen 

untuk menghambat aromatase, suatu enzim yang dibutuhkan untuk 

sintesis estrogen (Lewis, 2014).  

6. Biopsi 

 Diagnosa kanker payudara akhirnya bergantung pada 

pemeriksaan jaringan atau sel-sel yang diangkat oleh 

biopsy.pengobatan tidak boleh dilakukan tanpa diagnosa kanker atau 

sitology histologi yang tegas. Pemeriksaan biopsi paling aman dari 

pemeriksaan lesi mencurigakan yang ditemukan pada pemeriksaan 

fisik atau mamografi, ataupun keduanya. Dari pemeriksaan biopsy 

akan ditemukan kanker jinak atau kanker ganas.  

 Metode biopsy paling sederhana adalah biopsy jarum, baik 

dengan aspirasi sel tumor atau dengan memperoleh inti kecil jaringan 

dengan jarum berlubang. Biopsy jarum besar (biopsy inti) menghilang 

inti jaringan dengan jarum pemotong besar dan merupakan prosedur 

dignostik pilihan untuk kelainan teraba dan terdeteksi gambar 

(Papadakis, 2017). 

7. Imunoteraphy dan vaksin kanker 

 Protein endogen tertentu yang dikenal sebagai HER2/neu 

menempel pada reseptor di payudara untuk meningkatkan 

pertumbuhan sel normal. Namun, banyak juga sel HER2/neu 

menghasilkan pertumbuhan tumor payudara yang agresif. Vaksin 

kanker payudara saati ini masih dikembangkan. Satu vaksin HER2 
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peptide E75 (NeuVax), sedang mendekati uji klinis fase III (Timby, 

2010).  

8. Pemeriksaan sitology 

 Sitologi pelepasan putting atau cairan kista yang dapat membantu 

kesempatan dalam pemeriksaan. Mamografi dan sitology payudara 

diperlukan saat putting susu keluar atau cairan darah keluar 

(Papadakis, 2017). 

9. Ultrasonografi 

 Ultrasonografi dilakukan terutama untuk membedakan kistik dari 

lesi padat tetapi dapat menunjukkan tanda-tanda sugesti karsinoma. 

Ultrasonorafi dapat menunjukkan massa yang tidak teratur. Jika tumor 

teraba dan terasa seperti kista, jarum ukuran 18 dapat digunakan untuk 

menyedot cairan. Kepadatan mamografi nonpalpable yang tampak 

jinak harus diselidiki dengan ultrasonografi umtuk menentukan 

apakah lesi tersebut kistik atau padat. 

2.3.11. Tipe kanker payudara 

1. Ductus Carsinoma In Situ (DCIS) merupakan jenis kanker payudara 

histologi yang paling umum dari semua kasus. Tumor muncul dari 

sstem saluran dan menyerang jaringan disekitarnya. Dan akan 

membentuk massa padat yang tidak teratur di payudara (Smeltzer, 

2010). 
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2. Lobur Carsinoma In Situ (LCIS) merupakan tumor yang muncul dari 

epitel lobular dan biasanya terjadi penebalan tidak jelas diarea 

payudara. Sering multisentris dan bisa bilateral. 

3. Medulla karnioma merupakan kanker payudara yang yang lebih sering 

terjadi pada wanita yang lebih muda dari 50 di dalam saluran. Tumor 

ini dapat menjadi besar namun meluas dengan lambat, sehingga 

prognosisnya jauh lebih baik.  Tumor ini dapat tumbuh dalam bentuk 

capsela (Smeltzer, 2010). 

4. Mucinous karsinoma merupakan kanker payudara yang sering terjadi 

pada wanita pascamenopause 75 tahun dan lebih tua. Tumor ini 

tumbuh lambat dan prognosis lebih baik dari pada tipe lainnya 

(Smeltzer, 2010). Tumor setempat ini nyeri tekan dan sangat nyeri, 

payudara secara abnormal keras dan membesar. Kulit diatas tumor ini 

kemerahan dan agak hitam. Sering terjadi edema dan retraksi puting 

susu. Gejala-gejala ini dengan cepat berkembang dan memburuk dan 

biasa mendorong pasien mencari bantuan medis. Penyakit ini dapat 

menyebar dengan cepat pada bagian tubuh lainnya, preparat 

kemoterapi berperan penting dalam kemajuan penyakit ini. Radiasi dan 

pembedahan biasanya digunakan juga untuk mengontrol penyebaran 

(Smelzer, 2001). 

5. Tubular ductal karnioma jarang terjadi, tubular ductal ini terjadi sekitar 

2% dari kanker payudara sehingga prognosis sangat baik (Smeltzer, 

2010). 
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6. Inflamator karnioma jarang terjadi. Inflamoator karnioma ditandai 

dengan edema difus dan eritema yang kuat pada kulit, sering juga 

disebut sebagai Peau D’orange (menyerupai kulit jeruk). Hal ini 

disebabkan oleh sel-sel ganas yang menyumbat saluran getah bening 

dikuli (Smeltzer, 2010). 

7. Paget’s disease pada payudara jarang terjadi hanya sekitar 1%. 

Penyakit paget merupakan karsionoma duktan in situ pada putting 

tetapi mungkin memiliki komponen invasif (Smeltzer, 2010).  

2.3.12.  Assessment (pengkajian) 

Tanda awal kanker paydara sering kali terlihat dini pada mammogram 

skrining sebelum wanita atau perawatan professional kesehatan merasakannya. 

Pada wanita yang mengalami kelainan pada payudara ambil riwayat masalah 

secara menyeluruh dan jelaskan faktor resiko yang dapat menyebabkan kanker 

payudara. Adapun perubahan yang dapat dilihat yaitu: 

1. Perubahan terus menerus dan persisten pada payudara 

2. Benjolan atau penebalan pada salah satu payudara 

3. Iritasi puting persisten 

4. Pembengkakan atau asimetris payudara yang tidak biasa 

5. Benjolan atau pembengkakan pada aksila 

6. Perubahan warna atau tekstur kulit 

7. Retraksi puting nyeri tekan, atau pengosongan (Smeltzer, 2001). 
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2.3.13. Deteksi kanker payudara 

 Untuk mengetahui massa yang terdapat pada payudara dapat dilakukan 

pemeriksaan dengan mamografi, pemeriksaan payudara sendiri (SADARI),  dan 

peeriksaan payudara secara klinis.  

1. Mamografi 

   Pemeriksaan mamografi merupakan salah satu pemeriksaan teknik 

yang paling kuat untuk deteksi dini kanker payudara. Mamo dapat 

mendeteksi tumor radius 0,5 cm yang masih belum dapat teraba dengan 

tangan. Namun masih banyak wanita yang tidak melakukan 

mammogram karena biaya (Bustan, 2018).  

   Mammogram  skring dasar (x-ray payudara) dilakukan pada usuia 

40 tahun. Mamografi penting dalam mendeteksi dini kanker payudara, 

namun banyak wanita yang tidak dapat melakukan skrining. Wanita 

yang tinggal didaerah pedesaan, dan yang kurang biaya minim untuk 

mendapatkan pemeriksaan slrining. Hambatan dalam mammogram 

yaitu termasuk biaya dan askes. Beberapa wanita tidak mampu 

membayar mammogram karena tidak memiliki askes. 

   Wanita yang berisiko tinggi terkena penyakit kanker payudara, 

seperti mereka yang memiliki riwayat kanker payudara, harus 

berkonsultasi dengan dokter tentang pemeriksaan  mammogram lebih 

awal dan lebih sering. Wanita yang mammogram pada wanita dimullai 

ketika berusia 40-49 tahun (Lewis et al, 2000). Menurut Bustan (2018) 

peran mamografi cukup memadai dalam hal: 
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a. Menyelamatkan hidup, karena dapat mendeteksi dini kelainan 

pada payudara yang berupa tumor 

b. Alat yang cukup aman, sehingga perempuan tidak perlu takut 

dalam memeriksa diri dengan mamografi 

c. Mammogram merupakan alat yang cukup valid. 

2. Pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) 

Pemeriksaan payudara sendiri adalah cara mudah untuk 

mendeteksi kanker payudara. Tujuannya adalah untuk mendeteksi dini 

bukan untuk mencegah kanker payudara. Sebagian besar wanita sudah 

mendengar tentang BSE, namun banyak wanita yang tidak 

mempraktikkannya secara teratur dan benar. Ada dua langkah untuk 

melakukan pemeriksaan payudara sendiri yaitu inspeksi visual dan 

palpasi taktil. Manfaat untuk melakukan SADARI yaitu untuk 

memeriksa payudara dan mengetahui kondisi payudara, mendeteksi 

adanya kanker payudara. 

3. Pemeriksaan payudara klinis 

  Pemeriksaan payudara klinis biasanya dilakukan oleh perawat 

lanjut dan dokter. Pemeriksaan bisa dilanjut sebelum atau setelah atau 

selama sesi pengajaran. Pemeriksan fisik dapat dimulai dengan 

inspeksi. Wanita membuka pakaiannya dari pinggang sampai keatas. 
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2.2.14. Pentahapan kanker payudara 

Pentahapan mengcakup mengklasifikasikan kanker payudara berdasarkan 

pada keluasan penyakit. Pentahapan sangat penting dalam membantu tim 

perawat kesehatan merekomendasikan pengobatan terbaik yang ada, memberikan 

prognosis, dan membandingkan hasil dari program pengobatan alternative. 

Pentahapan patologi didasarkan pada histologi yang memberikan prognosis yang 

lebih akurat.  

1. Tahap I: terdiri atas tumor yang kurang dari 2 cm, tidak mengenai nodus 

limfe, dan tidak terdeteksi adanya metastasis. 

2. Tahap II: terdiri atas tumor yang lebih besar dari 2 cm tetapi kurang dari 

5 cm, dengan nodus limfe tidak terfiksasi negatif atau positif, dan tidak 

terdeteksi adanya metastasis. 

3. Tahap III: kterdiri atas tumor yang lebih besar dari 5 cm, atau tumor 

dengan sembarang ukuran yang menginvasi kulit atau dinding, dengan 

nodus limfe terfiksasi positif dalam area klavikular, dan tanpa adanya 

metastasis. 

4. Tahap IV: terdiri atas tumor yang dalam sembarng ukuran, dengan nodus 

limfe normal atau kankerosa, dan adanya metastasis jauh (Smeltzer, 

2001). 

2.3.15. Proses keperawatan dengan kanker payudara 

 Ketika seseorang menderita kanker payudara, ia menghadapi perawatan 

yang mengubah bentuk tubuhnya, dapat membuatnya merasa kurang sehat, dan 

mungkin tidak membawa kepastian penyembuhan. Perawat dapat mendukung 
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wanita mulai dari didiagnosa melalui perawatan, dan melalui tindak lanjut 

setelah perawatan bedah dan tambahan telah selesai.  

Memberi pasien untuk bertanya dan mendiskusikan persiapan yang perlu 

dilakukan untuk perawatan yang penting. Perawat dapat memiliki dampak pada 

deteksi dini kanker payudara, pengobatan, dan manajemen gejala. Kerja sama 

tim penting dalam skrining payudara dan perawatan payudara.  

Perawat memberikan peran yang sangat penting dalam memberikan 

dukungan psikologis dan pengajaran perawatan diri kepada pasien kanker 

payudara. Perawat dapat mempengaruhi pemulihan fisik dan emosional, yang 

merupakan aspek penting dari perawatan yang membantu dalam meningkatkan 

kualitas hidup dan kemampuan untuk bertahan hidup. Masyarakat harus melihat 

perawat sebagai pendidik dan sumber informasi yang berharga. Peran ini akan 

membantu meningkatkan hasil klinis sampai mencapai tingkat kepuasan klien 

yang tiggi (Ricci, 2009).   

 

2.4.  BSE (Breast Self Examination)  

Ricci (2009) pemeriksaan payudara sendiri adalah teknik yang 

memungkinkan seorang wanita untuk meteksi segala perubahan pada 

payudaranya. Namun melakukan pemeriksaan payudara sendiri adalah salah satu 

cara bagi seorang wanita untuk mengetahui bagaimana biasanya payudaranya 

terasa sehingga dapat melihat perubahan yang terjadi. Ada dua langkah dalam 

melakukan sadari yaitu ispeksi visual dan palpasi taktil. Bagian visual harus 

dilakukan dengan tiga posisi terpisah dengan lengan diatas kepla, dengan lengan 
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disamping, dan membungkuk kedepan. Instruksikan untuk mencari perubahan 

yang terjadi: 

1. Perubahan bentuk, ukuran, kontur, atau simetri 

2. Perubahan warna kulit atau lesung pipit, benjolan/ benjolan luka, kulit 

bersisik 

3. Pelepasan atau kerutan pada puting 

Pada bagian kedua pemeriksaan sentuhan, wanita merasakan payudaranya 

dalam salah satu tiga pola spesifik yaitu spiral, irisan berbentuk pai, atau naik-

turun. Saat menggunakan salah satu dari tiga pola ini, wanita harus 

menggunakan gerakan menggosok dan melingkar tanpa mengangkat jari. 

Pemeriksaan dilakukan di payudara dan bagian aksila. Instruksikan untuk 

menggunakan tiga tekanan yang berbeda yaitu: 

1. Cahaya (gerakkan kulit tanpa menggerakkan jaringan dibawahnya) 

2. Sedang (ditengah-tengah ke dalam jaringan) 

3. Keras (turun ke tulang rusuk) 

Setelah pemeriksaan taktil dilakukan sambil berdiri didepan cermin dan 

harus diulang sambil berbaring. Untuk mendapatkan secara dini adanya kelainan 

payudara perlu pemeriksaan yang tepat baik waktu maupun teknik 

melakukannya. Adapun pedoman yang dapat dipakai yaitu: 

1. Mulai umur 20 tahun: pemeriksaan sadari setiap bulan 

2. Umur 20-40 tahun: saran setiap 3 tahun dan mamografi awal (usia 35-

40) 
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3. Usia 40-50 tahun: mamografi setiap 1-2 tahun, sadari setiap tahun 

(tentang riwayat kesehatan dan anjuran dokter) 

4. Usia lebih 50 tahun: mamografi tahunan dan saranis tahunan.  

2.4.1. Tahapan BSE  

  Adapun langkah-langkah dalam melakukan sadari yaitu (Ricci, 2009): 

Langkah 1: 

1. Berdiri di depan cermin 

2. Periksa payudara untuk mengetahui hal hal yang tidak 

3. Perhatikan cairan yang keluar dari puting dan kerutan, lesung pipi, atau 

kerak kulit.  

4. Dua langkah selanjutnya memeriksa apakah ada perubahan pada kontur 

payudara.Ketika melakukan rasakan apakah ada otot-otot yang 

menegang. 

 

Gambar 2.1 Posisi berdiri tegak 

Sumber: http://www.kumparan.com 

http://www.kumparan.com/
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Langkah 2 : 

1. Genggam tangan di belakang kepala dan menekan tangan kedepan 

2. Perhatikan dan catat perubahan kontur pada payudara 

 

Gambar 2.2 Tangan dipinggang 

Sumber: http://www.kumparan.com 

Langkah 3 

1. Tekan tangan kuat kuat pada pinggul dan sedikit membungkuk kearah 

cermin saat menarik bahu dan siku kedepan 

2. Catat perubahan kontur yang pada payudara 

Kebanyakan wanita melakukan pemeriksaan ini dikamar mandi dan akan 

mempermudah jari jari meluncur dengan mudah dari atas ke bawah sehingga 

dapat berkonsentrasi untuk merasakan perubahan pada payudara. 
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Gambar 2.3 Tangan ditekan dipinggang 

Sumber: http://www.kumparan.com 

 

Langkah 4 

1. Gunakan 3 atau 4 jari tangan kanan untuk merasakan payudara kiri 

dengan kencang, hati-hati, dan menyeluruh 

2. Mulai dari tepi luar, tekan dengan jari-jari dalam bentuk lingkaran kecil, 

gerakkan perlahan di sekitar payudara. 

3. Lakukan secara bertahap hingga ke puting susu 

4. Pastikan mengenai seluruh payudara. 

5. Berikan perhatian khusus  pada area antara payudara dan ketiak, 

termaksuk ketiak itu sendiri. 

6. Rasakan adanya benjolan atau massa yang tidak biasa di bawah kulit 
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7. Jika anda mengalami kecurigaan selama pemeriksaan maka 

konsultasikan dengan dokter 

8. Ulangi pemeriksaan payudara secara bertahap 

 

 

Gambar 2.4 Tangan kiri diatas 

Sumber: http://www.kumparan.com 

 

 

Langkah 5 

1. Berbaring telentangkan tangan dengan lengan kiri diatas kepala dan 

bantal atau handuk lipat dibawah bahu kiri 

2. Lakukan langkah 4 pada posisi ini untuk setiap payudara 
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Gambar 2.5 Posisi berbaring 

Sumber: http://www.kumparan.com 

Rekomendasi untuk mengurangi resiko terjadinya kanker payudara pada 

wanita yaitu: 

1. Terlibat dalam olahraga harian dan mingguan  

2. Rajin mengkomsumsi buah-buahan dan makanan ringan setiap hari 

3. Tidak menggunakan produk tembakau jenis apapun 

4. Menjaga indeks massa tubuh (IMT) dan membatasi penambahan berat 

badan sejak usia 18 tahun 

5. Mengkomsumsi tujuh karbohidrat kompleks atau setiap hari, seperti biji-

bijian dan sereal  

6. Membatasi asupan pola makan dan gula rafinasi 

7. Membatasi asupan daging merah setiap harinya 

8. Membatasi asupan makanan berlemak, khususnya lemak yang berasal 

dari hewan  
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9. Membatasi asupan makanan asin dan penggunaan garam dalam memasak 

(Wright dalam Ricci, 2009). 

Adapun manfaat melakukan SADARI yaitu untuk memperbaiki dan 

meningkatkan peredaran darah, mendeteksi adanya tumor , menemukan 

kelainan yang teradi pada paydara. 

2.4.2.  Perilaku percegahan resiko kanker payudara 

1. Lakukan dengan disiplin pemeriksaan payudara sendiri seperti yang 

dianjurkan. Pemeriksaan sendiri bukan hanya untuk mencari gumpalan 

tetapi juga untuk memperhatikan setiap kemungkinan perubahan yang 

terjadi. 

2. Pilih makanan yang rendah lemak 

3. Lakukan senam atau olahraga teratur 

4. Kurangi makanan bergaram, atau makanan yang mengandung nitrit dan 

nitrat 

5. Jika berumur 50 tahun keatas lakukan pemeriksaan mammogram 

setidak 2 tahun sekali.  

6. Susukan bayi dengan ASI badan. Ini akan mengurangi terjadinya 

kanker payudara terumama sebelum putus haid (Bustan, 2018). 

2.4.3.  Manajemen keperawatan 

Perawat memberikan dukungan emosional, sementara pada pasien 

diagnosis kanker payudara yang menimbulkan kekhawatiran bahwa itu 

mungkin ganas. Perawat dapat mengajarkan klien sebagai berikut: 
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1. Lanjutkan BSE dan ikuti rekomendasi untuk mamografi 

2. Konsultasikan dengan dokter jika karakteristik perubahan massa atau jika 

kehamilan terjadi. 

3. Jika operasi dilakukan perawat harus memberikan instrusi terlebih dahulu 

kepada klien 

4. Jaga agar luka tetap bersih dan tertutup sampai sayatan sembuh.  

5. Gunakan bra yang kencang dan suportif untuk mengurangi 

ketidaknyamanan 

6. Hubungi dokter bedah untuk menjadwalkan evaluasi pasca operasi atau 

hubungi segera jika ada balas sakit 

 

2.5.  Konsep Pengetahuan 

2.5.1.  Definisi 

Mengetahui adalah suatu proses manusia yang spesifik dan pengetahuan 

adalah hasilnya. Pengetahuan dapat diperoleh dari penalaran rasional yang 

didasarkan pada aksioma, seperti dalam matematika, dan harus dibedakan dari 

pendapat yang merupakan produk dari indera sendiri. Setelah mengumpulkan 

informasi untuk melakukan perubahan perilaku, orang tersebut perlu 

mempelajari fakta dan mendapatkan wawasan yang terkait dengan tindakan, ide, 

objek, orang, atau situasi. Fakta-fakta dan wawasan ini disebut pengetahuan. 

Pengetahuan adalah bagian dari ranah kognitif,  mengidentifikasi enam kategori 

pembelajaran kognitif. Tingkat pertama adalah pengetahuan, yang melibatkan 

penarikan data atau informasi misalnya, melafal gejala penyakit atau mengetahui 

prosedur keselamatan (Bolisani et al, 2018).  
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Pengetahuan dapat didefenisikan sebagai suatu  keyakinan yang benar 

dan dibenarkan. Filsuf Plato dengan terkenal mendefenisikan pengetahuan 

sebagai keyakinan sejati yang dibenarkan. Pengetahuan dapat merujuk pada 

pemahaman teoritis atau praktis tentang suatu subjek.  Disisi lain pengetahuan 

adalah suatu keakraban, kesadaran akan pemahaman seseorang, seperti fakta, 

informasi, deskripsi, atau keterampilan yang diperoleh melalui pengalaman atau 

pendidikan dengan memahami, menemukan atau belajar. Konsep pengetahuan 

pada umumnya mengacu pada fakta, konsep, teori dan prinsip yang diajarkan 

dan akan dipelajari terkait dengan keterampilan seperti membaca, menulis, atau 

meneliti (Muthukumar, 2015). Defenisi pengetahuan dapat dibagi menjadi tiga 

kondisi yaitu: 

1. Kondisi kebenaran. Kondisi ini mensyaratkan bahwa jika seseorang 

mengetahui proporsi maka proporsi itu harus benar. Jika proporsi itu 

tidak benar maka seseorang itu tidak mengetahui apa yang dia klaim. 

Kondisi kebenaran membuat perbedaan antara pendapat dan 

pengetahuan. 

2. Kondisi keyakinan. Kondisi ini menuntuk bahwa jika seseorang tahu 

proporsi maka ia percaya proporsi itu 

3. Kondisi pembenaran. Kondisi ini membutuhkan cara praktis untuk 

membenarkan bahwa kepercayaan yang dimilikinya benar (Bolisani 

dkk, 2018).  
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2.5.2.  Jenis pengetahuan 

Menurut Dombrowski dalam Bolisani (2018) mengatakan bahwa ada tiga 

jenis pengetahuan yaitu pengetahuan pengalaman, keterampilan, dan klaim 

pengetahuan. 

1. Pengetahuan pengalaman 

 Pengetahuan pengalaman adalah apa yang kita dapatkan dari 

koneksi langsung dengan lingkungan melalui sistem indera kita dan 

kemudian diproses oleh otak. Misalnya jika ingin tahu apa itu salju 

maka kita akan  pergi ke mana ada salju dan merasakannya. Kita tidak 

dapat mengetahui pengetahuan itu hanya dengan menonton atau buku 

karena kita harus menyentuh. 

2. Kerampilan  

 Keterampilan merupakan pengetahuan tentang bagaimana 

melakukan sesuatu. Ini didasarkan pada pengetahuan pengalaman 

tetapi ini adalah pengetahuan yang terstruktur dan berorientasi 

tindakan yang kita dapatkan dengan melakukannya.   

3. Klaim pengetahuan 

 Klaim pengetahuan adalah apa yang kita ketahui atau apa yang 

kita piker kita tahu. Kita tidak tahu seberapa banyak kita tahu karena 

pengetahuan berarti pengalaman eksplisit dan pengetahuan diam-

diam, yang berarti pengalaman yang ada di zona bawah sadar kita dan 

memanifestasikan terutama sebagai institusi. Klaim pengetahuan 
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memungkinkan kita untuk saling belajar dan membangun pengetahuan 

kita bersam. 

2.5.3.  Tipe pengetahuan  

Para filsuf mengklarifikasikan jenis pengetahuan ke dalam tiga jenis 

utama yaitu pengetahuan pribadi, prosedural dan proposisional. 

1. Pengetahuan pribadi 

 Jenis pengetahuan pertama adalah pengetahuan pribadi. 

Pengetahuan dalam hal ini berkaitan dengan keakrapan dengan sesuatu. 

Pengetahuan pribadi mungkin melibatkan sedikit banyaknya 

pengetahuan proposisional (Muthukumar, 2015). 

2. Pengetahuan Prosedural  

 Jenis pengetahuan kedua adalah pengetahuan prosedural, atau 

pengetahuan bagaimana untuk melakukan sesuatu. Orang-orang, yang 

mengaku tahu bagaimana cara menyulap, atau cara mengemudi, tidak 

hanya mengklaim bahwa mereka memahami teori yang terlibat dalam 

kegiatan-kegiatan itu. Sebaliknya, mereka mengklaim bahwa 

sebenarnya memiliki keterampilan yang terlibat, bahwa mereka mampu 

melakukan hal-hal ini (Muthukumar, 2015). 

3. Pengetahuan Proposisional 

 Jenis pengetahuan ketiga adalah pengetahuan proposisional atau 

pengetahuan fakta. Ketika kita mengatakan hal-hal seperti  "Saya tahu 

bahwa Andalah yang makan sandwich saya", kami mengklaim memiliki 

pengetahuan proposisional. Meskipun ada beberapa jenis pengetahuan 
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yang berbeda, perhatian utama epistemologi adalah pengetahuan 

proposisional. Ini adalah pengetahuan tentang fakta, pengetahuan 

bahwa ini dan itu yang terjadi (Muthukumar, 2015).  

2.5.4.  Struktur dan bentuk pengetahuan 

Akuisisi pengetahuan adalah proses yang digunakan untuk 

mendefenisikan aturan yang diperlukan untuk sistem berbasis pengetahuan. 

1. Pengamatan dan pengalaman 

 Pengamatan dan pengalaman dilakukan mulai dari yang 

sederhana, contohnya “saya melihat” untuk merancangkan eksperimen 

terkontrol dengan hati-hati. 

2. Alasan/logika 

 Mengambil pengetahuan lain sebagai data, dengan pengetahuan 

operasi logis dapat disimpulkan. Misalnya konstruk teoritis, electron, 

diperoleh dengan kesimpulan logis dari pengamatan dan percobaan.  

3. Sampel 

 Pengetahuan didasrkan pada penerimaan kesaksian yang 

melibatkan menerima apa yang orang lain katakana. Contohnya, saya 

megetahui nahwa kent adalah orang inggris. Dengan cara iti kita 

mendapat pengetahuan tetapi dipandang oleh para filsuf sebagai 

masalah. 
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4. Wewenang 

 Pengetahuan yang didasarkan pada otoritas dapat bergantung 

pada reputasi seseorang. Otoritas memiliki dasar politik dalam arti 

bahwa beberapa proses melibatkan status (Muthukumar, 2015). 

2.5.5.  Karakteristik pengetahuan 

Menurut Lesser (2000) ada enam karakteristik pengetahuan yang dapat 

membedakan dari informasi: 

1. Mengetahui adalah tindakan manusia 

2. Pengetahuan adalah residu berpikir 

3. Pengetahuan diciptakan pada saati ini 

4. Pengetahuan milik masyarakat 

5. Pengetahuan beredar diberbagai komunitas dengan berbagai cara 

6. Pengetahuan baru memiliki karakter unik 

2.5.6. Efek pengetahuan pada perilaku 

 Pengetahuan secara konvensional didefinisikan sebagai keyakinan yang 

benar dan dibenarkan. Meyakini kebenaran merupakan suatu keyakinan yang 

sesuai dengan cara di mana objek, orang, proses dan peristiwa ada dan 

berperilaku di dunia nyata. Pengetahuan orang sangat memengaruhi keselamatan, 

efektivitas, kenyamanan, dan kepuasan yang dengannya tujuan individu atau 

organisasi dirumuskan dan dicapai. Pengetahuan memberikan keteraturan dalam 

kehidupan kita yang memungkinkan kita untuk mengonseptualisasikan tujuan, 

mengantisipasi dan memahami peristiwa, dan merespons sesuai dengan 

perubahan kebutuhan, tujuan, dan keinginan (Lesser, 2000). 
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 Komponen pertanyaan yang digunakan untuk mengetahui tingkat 

pengetahuan remaja putri tentang SADARI yaitu: 

1. SADARI   merupakan   pemeriksaan   payudara   sendiri   yang 

dilakukan oleh tenaga kesehatan 

2. Langkah  melihat  pada  SADARI  adalah  untuk  menganalisa 

ukuran payudara  

3. Langkah  melihat  pada  SADARI  berguna  untuk  menganalisa 

keindahan bentuk pada payudara  

4. Langkah  memijit  putting  susu  pada  SADARI  berguna  untuk 

mengetahui adanya cairan yang keluar atau tidak. 

5. Langkah  memijit  putting  susu  pada  SADARI  berguna  untuk 

merasakan nyeri atau tidak  

6. Langkah  meraba  payudara  pada  SADARI  untuk  menemukan 

adanya benjolan pada payudara  

7. Langkah  meraba  payudara  pada  SADARI  untuk  mengetahui 

tekstur kulit payudara  

8. Pada saat meraba payudara diperlukan berbagai variasi tekanan   

9. Tekanan   kuat   perlu   dilakukan   ketika   menganalisa   adanya 

banjolan pada payudara yang berada dibawah kulit  

10. Langkah    meraba    ketiak    pada    SADARI    berguna    untuk 

mengetahui adanya benjolan  

11. Langkah    meraba    ketiak    pada    SADARI    berguna    untuk 

mengetahui adanya pembesaran getah bening  
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12. SADARI dapat dilakukan dengan cara berbaring dan berdiri  

13. SADARI akan lebih sulit dilakukan jika payudara dalam keadaan 

Licin 

14. SADARI mudah dilakukan jika payudara dalam keadaan kering   

15. SADARI dianjurkan untuk dilakukan secara intensif pada wanita 

yang berusia 30 tahun keatas  

16. SADARI dianjurkan mulai dilakukan secara intensif pada wanita 

yang berusia 20 tahun keatas  

17. SADARI sebaiknya dilakukan sebelum menstruasi     

18. SADARI sebaiknya dilakukan satu minggu setelah menstruasi 

19. SADARI dianjurkan untuk dilakukan secara rutin tiap bulan 

20. SADARI dianjurkan untuk dilakukan 1 kali tiap bulan 
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BAB 3 

KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

 

3.1. Kerangka Konsep Penelitian 

Konsep adalah abstraksi dari suatu realitas agar dapat dikonsumsikan dan 

membentuk suatu teori yang menjelaskan keterkaitan antar variabel (Creswel, 

2009). Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui gambaran tingkat pengetahuan 

dan perilaku sadari pada Mahasiswa D3 Kebidanan STIKes Santa Elisabeth 

Medan 2020 dalam upaya deteksi dini kanker payudara. 

Bagan 3.1 Kerangka Konsep Penelitian Gambaran Tingkat Pengetahuan 

dan Perilaku Sadari Mahasiswa D3 Kebidanan STIKes Santa 

Elisabeth Medan 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tingkat pengetahuan  
 

1. Defenisi sadari 
2. Tujuan sadari 
3. Manfaat sadari 

4. Cara melakukan 
 

SADARI 

GAMBARAN 
TINGKAT 

PENGETAHUAN 
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kesehatan 
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Sadari adalah teknik 

yang memungkinkan 
seorang wanita untuk 
mendeteksi segala 

perubahan yang 
terjadi pada payudara 

 

 
1. Konsep dasar sadari 
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3. Perilaku pencegahan 
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payudara 
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Ket :   

Variabel yang diteliti 

     Menggambarkan variabel 

 Variabel yang tidak diteliti 

 

3.2.  Hipotesa  

Hipotesa adalah sebuah prediksi tentang hubungan sebab akibat dua 

variabel atau lebih (Polit, 2012).  

Dalam penelitian ini tidak memiliki  hipotesa karena penelitian ini 

menggambaran tingkat pengetahuan dan perilaku sadari pada Mahasiswa D3 

Kebidanan STIKes Santa Elisabeth Medan 2020.   
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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

 

4.1. Rancangan Penelitian 

 Desain penelitian adalah rancangan dari keseluruhan untuk mendapatkan 

jawaban atas pertanyaan yang sedang dipelajari. Dalam mendesain penelitian, 

penulis menentukan desain spesifik yang akan digunakan untuk meminimalkan 

bias (Creswell, 2009). Jenis rancangan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah deskriptif dengan tujuan untuk mendeskriptifkan (memaparkan). 

 

4.2.  Populasi Sampel 

4.2.1. Populasi 

Populasi adalah semua individu atau objek dengan karakteristik umum 

yang mendefenisikan dan juga merupakan keseluruhan kumpulan kasus dimana 

peneliti tertarik (Polit & Beck, 2012). Populasi dalam penelitian adalah seluruh 

mahasiswa Bidan semester II STIKes Santa Elisabeth Medan yaitu sebanyak 18 

orang. 

4.2.2. Sampel 

Sampel adalah bagian (subset) elemen populasi. Pengambilan sampel 

adalah proses pemilihan sampel untuk mewakili seluruh populasi. Suatu elemen 

adalah unit paling mendasar tentang informasi yang dikumpulkan. Dalam 

penelitian keperawatan, unsur-unsur biasanya manusia (Polit & Beck, 2012). 

Teknik pengambilan sampel adalah total sampling yang artinya jumlah sampel 

sama dengan jumlah populasi yaitu sebanyak 18 orang.  
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Sampel dalam penelitian ini adalah Mahasiswa D3 Kebidanan STIKes 

Santa Elisabeth Medan dengan kriteria inklusi: 

1. Berstatus mahasiswa STIKes Santa Elisabeth Medan 

2. Mahasiswa D3 Kebidanan tingkat I Semester II 

3. Bersedia menjadi responden 

 

4.3. Variabel Penelitian dan Definisi  Operasional  

4.3.1. Variabel penelitian   

 Dalam studinya, mendefinisikan variabel penelitian dan memilih atau 

mengembangkan metode yang tepat untuk mengumpulkan data adalah di antara 

yang utama dalam proses penelitian (Polit & Beck, 2012). Dalam penelitian ini 

hanya menggunakan satu variabel yaitu variabel independen yaitu tingkat 

pengetahuan dan perilaku sadari pada adalah mahasiswa Bidan semester II 

STiKes Santa Elisabeth Medan. 

4.3.2. Definisi operasional  

 Definisi operasional memberikan kesempatan bagi penulis untuk lebih 

spesifik tentang istilah yang digunakan dalam penelitian, ada preferensi untuk 

definisi operasional dari suatu istilah yang tidak tersedia dalam literatur dan 

definisi yang dibuat dari bahasa sehari-hari perlu digunakan (Creswell, 2009). 
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Tabel 4.3 Definisi Operasional Gambaran Tingkat Pengetahuan dan 

Perilaku Sadari Pada Mahasiswa D3 Kebidanan Stikes Santa 

Elisabeth Medan Tahun 2020. 

Vari

abel 

Definisi Indikator Alat 

ukur 

Skal

a 

Skor 

 

Ting

kat 

peng

etah

uan  

Pengetahu
an adalah 
pemahama

n atau 
wawasan 

yang 
diperoleh 
dari orang 

lain  

Pengetahu
an tentang 
Sadari:  

1. Defeni 
sadari  

2. Tujuan 
sadari  

3. Manfaa 

sadari 
4. Cara 

melakuk

an 
sadari 

 

Kuisio
ner 

O 
R 
D 

I 
N 

A 
L 

1. Baik 
:14-20  

2. Cukup 

:13-7 
3. Kurang 

:0-6  

Peril

aku  

Perilaku 
adalah 

aktivitas 
atau 
tindakan 

yang 
mencakup 
semua 

kegiatan. 

Perilaku 
sadari 

1. Pemeli
haraan 
keseha

tan 
2. Lingk

ungan 

keseha
tan 

3. Hidup 
sehat 

Kuesio
ner  

O 
R 

D 
I 
N 

A 
L 
 

1. Baik 
:11-15 

2. Cukup 
:6-10 

3. Kurang 

:0-5  

 

4.4. Instrumen Penelitian  

Instrument penelitian adalah sebagai bagian dari pengumpulan data yang 

ketat, pengembang penelitian juga memberikan informasi yang terperinci tentang 

instrumen survei aktual yang digunakan untuk mengukur, mengobservasi, atau 

mendokumentasikan data kuantitatif (Creswell, 2009). Dalam penelitian ini 

menggunakan kuesioner tingkat pengetahuan yang diadopsi dari Desi Ratna, 

2018 dan kuesioner perilaku sadari diadopsi dari Monika Rini, 2012. 
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4.5. Lokasi dan Waktu Penelitian  

4.5.1. Lokasi Penelitian  

STIKes Santa Elisabeth Medan, yang berlokasi di Jl. Bunga Terompet 

No. 118 Kel. Sempakata Kec. Medan Selayang, Provinsi Sumatera Utara.  

4.5.2 Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 17 April 2020 - 20 Mei 2020. 

 

4.6.  Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data  

4.6.1. Pengumpulan  data  

Jenis pengumpulan data yang dilakukan adalah jenis data primer yaitu data  

yang diperoleh langsung dari repsonden dalam perbincangan terhadap  

pengetahuan dan perilaku siswa tentang SADARI, dan akan melakukan  

pembagian kuisioner melalui google form secara online  kepada responden untuk 

mendapatkan hasil pengetahuan dan perilaku tentang sadari. 

4.6.2. Teknik pengumpulan data  

Peneliti mengumpulkan data secara formal untuk menjawab pertanyaan 

secara tertulis (Nursalam, 2014).  Peneliti akan mengumpulkan data setelah 

mendapat izin dari pihak STIKes Santa Elisabeth Medan untuk melakukan 

pengumpulan data. Selanjutnya, peneliti akan memberikan informed consent atau 

meminta tanda persetujuan kepada responden melalui via whatsapp dan 

membagikan kuesioner dalam bentuk link google formulir tentang pengetahuan 

dan kuesioner perilaku SADARI. Setelah itu maka responden akan mengirikan 

tanggapan atau jawaban kuesioner yang telah dibagikan peneliti. 
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4.6.3. Uji validitas dan reliabilitas  

1. Uji validitas  

 Validitas adalah penentuan seberapa baik instrumen tersebut  

mencerminkan konsep abstrak yang sedang diteliti. Validitas akan bervariasi dari 

satu sampel ke sampel yang lain. Validitas juga kriteria penting untuk 

mengevaluasi metode pengukuran variabel (Polit & Beck, 2012).  

2. Reliabilitas  

 Reliabilitas adalah kesamaan hasil pengukuran atau pengamatan fakta. Alat 

dan cara mengukur atau mengamati sama-sama memegang peranan yang penting 

dalam waktu yang bersamaan. Keandalan statistik  mengacu pada probabilitas 

bahwa hasil yang sama akan diperoleh dengan  sampel yang sama sekali subjek 

baru yaitu hasilnya adalah refleksi akurat (Polit & Beck, 2012).  

 Peneliti tidak melakukan uji validitas dan uji reabilitas karena kuesioner 

perilaku yang digunakan diadopsi dari Monika Rini, 2012 dan kuesioner 

pengetahuan diadopsi dari Desi ratna, 2018. Berdasarkan hasil uji validitas maka 

didapatkan hasil nilai alpha didapatkan nilai sebesar 0,7778. Hal ini berarti rtabel 

> rhitung yaitu (0,700) sehingga kuesioner bersifat reliable. 
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4.7.  Kerangka Operasional  

Bagan 4.2 Kerangka Operasional Gambaran Tingkat Pengetahuan dan 

Perilaku Sadari Pada Mahasiswa D3 Kebidanan STIKes Santa 

Elisabeth Medan 2020. 

 

  

 

 

 

 

 

 

4.8.   Analisa Data  

Analisa deskriptif adalah suatu prosedur pengolahan data dengan 

menggambarkan dan meringkas data secara ilmiah dalam bentuk tabel atau 

ilmiah (Nursalam, 2020). Pengumpulan data untuk data kuantitatif dengan cara 

pengkodean yaitu proses kegiatan pemberian kode numerik (angka) terhadap 

data yang terdiri atas beberapa kategori. Penelitian ini melakukan analisa data 

meliputi, usia, suku, pengetahuan, dan perilaku sadari. Metode deskripsi data 

analisa univariat menggunakan distribusi frekuensi, proporsi dan presentasi.  

 

4.9.    Etika Penelitian   

Etika adalah system nilai normal yang berkaitan dengan sejauh mana 

prosedur studi (Polit and Beck, 2012). Dalam penelitian  ini tidak menimbulkan 

resiko, baik secara fisik maupun psikologis. Kerahasiaan mengenai data 

Pengajuan Judul  
Prosedur ijin 

pengambilan data awal 

Pengambilan 

data awal 

 

Seminar hasil Pengumpulan hasil 

Analisa data awal 
Pengumpulan data 

awal 
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responden di jaga dengan tidak menulis nama responden pada instrument tetapi 

hanya menulis inisial yang digunakan untuk menjaga kerahasiaan semua 

informasi yang diberikan. 

1. Kerahasiaan informasi responden (confidentiality) dijamin oleh peneliti 

dan hanya kelompok data tertentu saja yang akan digunakan untuk 

kepentingan penelitian atau hasil riset.   

2. Informed consent merupakan bentuk persetujuan anatara peneliti dengan 

responden dan memungkinkan responden untuk menyetujui atau menolak 

secara sukarela. 

3. Beneficience, peneliti selalu berupaya agar segala tindakan kepada 

responden mengandung prinsip kebaikan.   

4. Anonymity (tanpa nama) memberikan jaminan dalam penggunaan subjek 

dengan cara tidak mencantumkan nama responden pada lembar atau alat 

ukur hanya menuliskan kode (inisial) pada lembar pengumpulan dan atau 

hasil penelitian yang akan disajikan  (Polit & Beck, 2012). 

Sebelum melakukan penelitian, penulis terlebih dahulu harus mengajukan 

ijin etik dan mendapat persetujuan dari Komisi Etik Penelitian Kesehatan 

(KEPK) STIKes Santa Elisabeth Medan. Pada tahap awal peneliti akan 

mengajukan permohonan ijin pengambilan data awal yang dilakukan sekolah 

SMA Deli Murni Delitua. Setelah mendapat ijin pengambilan data awal dari 

STIKes Santa Elisabeth Medan, kemudian izin dari pihak sekolah SMA Deli 

Murni Delitua untuk pengambilan data awal. Sebelum peneliti melakukan 

penelitian maka peneliti akan mengajukan permohonan ijin penelitian kepada 
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pihak STIKes Santa Elisabeth Medan. Setelah mendapat ijin penelitian maka 

peneliti memperkenalkan diri kepada calon responden, kemudian memberikan 

penjelasan kepada calon responden tentang tujuan dan prosedur penelitian.  

Apabila calon responden bersedia maka calon responden dipersilahkan 

untuk menandatangani informed consent. Peneliti juga menjelaskan bahwa calon 

responden yang teliti bersifat sukarela dan jika tidak bersedia maka responden 

berhak menolak dan mengundurkan diri selama proses pengumpulan data 

berlangsung.   
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BAB 5 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

5.1. Gambaran Lokasi Penelitian 

 Pada BAB ini akan diuraikan hasil penelitian tentang pengetahuan dan 

sikap Mahasiswa D3 Kebidanan STIKes Santa Elisabeth Medan 2020. Adapun 

jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 18 orang. Penelitian ini 

dilakukan pada bulan April 2020 di STIKes Santa Elisabeth Medan. 

STIKes Santa Elisabeth Medan, yang berlokasi di Jl. Bunga Terompet No. 

118 Kel. Sempakata Kec. Medan Selayang Provinsi Sumatera Utara. Institusi ini 

merupakan salah satu karya pelayanan dalam pendidikan yang didirikan oleh 

Kongregasi Fransiskanes Santa Elisabeth (FSE) Medan. STIKes Santa Elisabeth 

Medan memiliki program studi yaitu, Prodi DIII Keperawatan, Prodi DIII 

Kebidanan, Profesi Akademik & Ners, Prodi Sarjana Terapan Teknologi 

Laboratorium Medik (TLM), Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan 

(MIK). STIKes Santa Elisabeth memiliki visi yaitu “Menjadi 

institusi pendidikan kesehatan yang unggul dalam pelayanan kegawatdaruratan 

berdasarkan Daya Kasih Kristus yang menyembuhkan sebagai tanda kehadiran 

Allah dan mampu berkompetisi di tingkat nasional tahun 2022”. 

Misi STIKes Santa Elisabeth Medan adalah menyelengarakan kegiatan 

pendidikan berkualitas yang berfokus pada pelayanan kegawatdaruratan 

berdasarkan Daya Kasih Kristus yang menyembuhkan, menyelenggarakan 

penelitian di bidang kegawatdaruratan berdasarkan evidence based practice, 

menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kompetisi dan 

kebutuhan masyarakat, mengembangkan tata kelola yang trasparan, akuntabel, 
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dan berkomitmen, mengembangkan kerja sama dengan institusi dalam dan luar 

negeri yang terkait dalam bidang kegawatdaruratan. Adapun motto STIKes Santa 

Elisabeth Medan “ Ketika Aku Sakit Kamu Melawat Aku (Matius 25 : 36)”. 

 

5.2.  Hasil Penelitian 

5.2.1. Katarakteristik responden berdasarkan data demografi 

Tabel 5.4 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Data Demografi 

Mahasiswa D3 Kebidanan STIKes Santa Elisabeth Medan 2020. 
Variabel F % 

Usia    

18 tahun 9 50 

19 tahun 9 50 

Total 18 100 

Suku    

Toba  13 72.2 

Karo  3 16.7 

Nias 2 11.1 

Jawa - - 

Total 18 100 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 18 responden didapatkan data 

jenis kelamin perempuan sebanyak 18 responden (100%). Berdasarkan data usia 

sebanyak 9 responden  berusia 18 tahun (50%), dan 9 responden berusia 19 tahun 

(50%). Berdasarkan suku responden diperoleh suku paling banyak batak Toba 

yaitu sebanyak 13 responden (72,2%), dan minoritas bersuku Karo sebanyak 3 

responden (16,7%) dan bersuku Nias sebanyak 2 responden (11,1%).  
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5.2.2. Tingkat pengetahuan SADARI 

Tabel 5.5 Distribusi Frekuensi Dan Persentase Tingkat Pengetahuan 

SADARI Pada Mahasiswa D3 Kebidanan STIKes Santa 

Elisabeth Medan 2020. 

Pengetahuan F % 

Baik  16 88.9 

Cukup  0 0 

Kurang  2 11.1 

Total 18 100 

 

 Berdasarkan tabel diatas diperoleh hasil dari 18 orang responden dengan 

nilai tingkat pengetahuan yang tertinggi dengan kategorik baik sebanyak 16 

responden (88,9%) dan nilai terendah dengan kategori kurang sebanyak 2 

responden (11,1%). 

5.2.3. Perilaku SADARI 

Tabel 5.5. Distribusi Frekuensi Dan Persentase Perilaku SADARI Pada  

Mahasiswa D3 Kebidanan STIKes Santa Elisabeth Medan 

2020. 

Perilaku Sadari F % 

Baik  12 66.7 

Cukup  2 11.1 

Kurang  4 22.2 

Total 18 100 

 

 Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa dari 18 responden yang 

memiliki nilai perilaku dengan kategori baik sebanyak 12 orang (66,7%), dengan 

kategorik cukup sebanyak 2 responden (11,1%), dan dengan kategori kurang 

sebanyak 4 responden (22,2%). 

 

 

 

 

 



STIKes Santa Elisabeth Medan 

 

STIKes Santa Elisabeth Medan 

 

 

78 

5.3. Pembahasan 

5.3.1. Data demografi responden 

Diagram 5.1. Distribusi Responden Berdasarkan Data Demografi 

Mahasiswa D3 Kebidanan STIKes Santa Elisabeth Medan 

2020. 

 
 Berdasarkan diagram 5.1 didapatkan hasil responden yang berusia 18 

tahun sebanyak 9 responden (50%) dan yang berusia 19 tahun sebanyak 9 

responden (50%). Responden mayoritas suku Toba yaitu sebanyak 72% 

responden, suku Karo sebanyak 17% responden, dan suku Nias sebanyak 11%. 

 Peneliti berpendapat bahwa usia dapat mempengaruhi daya tangkap dan 

pola pikir seseorang. Usia mempunyai kaitan dengan mudah sulitnya seseorang 

memahami dan menerima serta melaksanakan sesuatu yang diinformasikan, baik 

berupa saran, penyampaian, pengumuman, maupun penyuluhan. Usia dapat 

dikatakan berkaitan dengan tingkat pengetahuan seseorang atau muda dan tuanya 

seseorang. Pada dasarnya, usia melatar belakangi penentuan pengetahuan, sikap 

dan perilaku seseorang. 

  Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Sihite et al  

(2019) yang mengatakan semakin tua umur seseorang, maka semakin 

berkembang daya tangkap dan pola pikir sehingga pengetahuan yang diperoleh 
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semakin baik namun menjelang usia lanjut maka pengetahuan seseorang akan 

semakin berkurang. Usia dapat mempengaruhi tingkat pengetahuan seseorang 

karena semakin cukup usia, tingkat tingkat kematangan dan kekuatan seseorang 

akan lebih matang dalam berfikir dan bekerja.  

 Dalam penelitian ini  sebanyak 72% responden mayoritas suku Batak 

Toba. Peneliti beramsumsi bahwa suku Toba merupakan suatu suku yang 

mementingkan garis keturunana terutama pada laki-laki dan menjunjung tinggi 

nilai nilai budaya dalam adat istiadat. Dalam hal ini suku Toba juga sangat 

mementingkat martabat dan kekerabatan yang dapat membentuk suatu 

perkumpulan berdasarkan marga, yang dapat menjalankan adat atau serikat 

tolong menolong. 

 Dalam budaya Batak Toba menganut prinsip “banyak anak banyak 

rezeki” yang dimana mereka akan sebisa mungkin untuk menyekolahkan 

anaknya atau keturunannya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Nauly, M (2015) yang mengatakan dalam suku budaya Batak Toba 

pendidikan memegang peranan penting sebagai pendorong bagi kelurga dalam 

rangka mencapai tujuan hidup atau misi budaya “hagabeon (diberkati 

keturunan)”, “hamoraon (kekayaan)”, dan “hasangapon (kehormatan)”. Misi 

budaya ini didukung dengan nilai-nilai agama sehingga antara nilai-nilai budaya 

dan agama dapat menyatu. 
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5.3.2. Tingkat pengetahuan  

Diagram 5.2. Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pengetahuan 

pada Mahasiswa D3 Kebidanan STIKes Santa Elisabeth 

Medan Tahun 2020. 

 

 
 Berdasarkan diagram diatas, menunjukan bahwa hasil penelitian 

tertinggi tingkat pengetahuan tentang Sadari yaitu 89% dengan kategori baik dan 

hasil terendah tingkat pengetahuan sadari yaitu 11% dengan kategorik kurang. 

Dari hasil penelitian diatas  dapat dikatakan tingkat pengetahuan responden 

tentang sadari tergolong baik, karena mayoritas berada pada tingkat pengetahuan 

yang baik. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Sihite, Nurchayati, Hasneli 

(2019) yang menyebutkan pengetahuan baik bahwa responden memahami 

tentang SADARI mulai dari pengertian, tujuan, waktu pelaksaan, dan cara 

melakukan.  

 Peneliti juga berpendapat bahwa faktor lingkungan dan pendidikan juga 

dapat mempengaruhi pengetahuan responden tentang informasi pentingnya 

pemeriksaan payudara sendiri. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Heriyanti, et al (2018) yang mengatakan latar belakang responden yang 
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diperguruan tinggi yang dimana responden telah memperoleh informasi 

mengenai pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) yang didapat dari media baik 

itu buku, internet dan fasilitas dikampus seperti perpustakaan. 

 Pengetahuan seseorang juga dapat dipengaruhi oleh banyaknya sumber 

informasi yang diperoleh baik melalui internet, brosur ataupun media massa. 

Sumber informasi dapat berupa media elektronik seperti televisi, radio, surat 

kabar, buku, majalah, dan lain-lain. Hal ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan Anggraini &Handayani (2019) yang mengatakan seseorang yang 

mudah mengakses informasi akan lebih cepat mendapat pengetahuan. Majunya 

teknologi dapat mempengaruhi pengetahuan masyarakat yang dapat memberi 

pengaruh sehingga menghasilkan perubahan atau peningkatan pengetahuan yang 

diharapkan mampu mempengaruhi tindakan. 

 Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh oleh 

Setiawan, et al (2017) yang menunjukkan bahwa faktor pendidikan, dan faktor 

lingkungan mempunyai andil untuk mempengaruhi pengetahuan seseorang. 

Sebagian responden memiliki pengetahuan yang baik tentang SADARI namun 

masih terdapat responden yang memiliki pengetahuan kuraang. Adanya motivasi 

yang baik dan respon yang baik dari lingkungan dalam mendukung perawatan 

payudara merupakan suatu hal yang penting untuk mengantisipasi kemungkinan-

kemungkinan yang tidak diinginkan pada kondisi payudara. 

 Peneliti berasumsi bahwa pengetahuan yang dimiliki seseorang tidak 

lepas dari banyaknya informasi yang diterima baik melalui penglihatan, 

pendengaran, ataupun menyaksikan siaran lansung. Hal ini didukung oleh 
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penelitian Jaya, Firda T et al (2020) yang mengatakan sebagian besar 

pengetahuan diperoleh manusia melalui mata dan telinga. Menyaksikan siaran 

langsung dalam hal ini merupakan dengan memberian pendidikan kesehatan atau 

penyuluhan kesehatan. Kurangnya informasi yang diterima dapat menyebabkan 

pengetahuan seseorang menjadi kurang. 

 

5.3.3. Perilaku SADARI 

Diagram 5.1. Distribusi Responden Berdasarkan Perilaku Pemeriksaan 

Payudara Sendiri (SADARI) Mahasiswa D3 Kebidanan 

STIKes Santa Elisabeth Medan Tahun 2020. 

67%11%

22%
Baik

Cukup

Kurang

  
 Hasil penelitian yang ditunjukkan pada diagram 5.2 diatas menunjukkan 

dari semua responden sebanyak 18 responden, didapatkan sebanyak 12 

responden (67%) dengan kategori baik, sebanyak 2 responden (11%) dengan 

kategori cukup, dan sebanyak 4 responden (22%) dengan kategorik kurang. Dari 

hasil diagram diatas perilaku pemeriksaan payudara sendiri oleh responden 

digolongkan dalam kategorik baik karena mayoritas responden melakukan 

pemeriksaan payudara sendiri. 
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 Sebagian besar perilaku responden dalam kategori yang baik dimana 

terdapat 66,67% yang memiliki perilaku yang baik. Terbentuknya perilaku 

SADARI yang baik sangat dipengaruhi oleh pengetahuan yang baik. Namun 

bukan hanya pengetahuan merupakan satu-satunya faktor yang mempengaruhi 

dalam melakukan atau berperilaku namun masih ada faktor dominan lain yang 

berpengaruh untuk berperilaku. Penelitian lain dikemukakan oleh Setiawan, et al 

(2017) yang menyebutkan adanya faktor lain seperti motivasi, emosi, kecerdasan 

dan masih banyak yang melatarbelakangi seseorang berperilaku tertentu. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebanyak 22% responden 

dengan kategori kurang dalam menerapkan perilaku SADARI. Responden 

mengatakan bahwa mereka belum menerapkan perilaku SADARI setiap 

bulannya. Takut dan belum memahami dengan benar cara elakukan SADARI 

merupakan alasan utama responden, yang dimana responden belum mengetahui 

cara yang benar dalam menerapkan perilaku SADARI. 

 Peneliti berasumsi bahwa seseorang yang memiliki motivasi yang tinggi 

akan mempengaruhi perilaku dalam melakukan tindakan. Hal ini didukung oleh 

penelitian yang dilakukan oleh Setiawan, et al (2017) yang mengemukakan 

motivasi yang tinggi dapat dikarenakan pengaruh informasi yang didapatkan 

namun dapat juga karena tingginya kekuatan yang muncul dari dalam diri sendiri 

sehingga menjadi pendorong dalam melakukan pemeriksaan payudara sendiri 

(SADARI). 

 Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardhani, et al 

(2017) dengan hasil penelitian baik dan memberikan implikasi bahwa remaja 
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putri perlu memahami tentang praktik pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) 

agar dapat memahami perkembangan dan perubahan payudara secara lebih dini 

dan benar, serta memahami perubahan fisik dan psikisnya. Dalam penelitian 

Anggraini dan Handayani (2019) menyatakan jika pengetahuan atau kognitif 

merupakan hal yang sangat penting dalam membentuk suatu tindakan seseorag 

baik itu dalam pengambilan keputusan. Pengetahuan merupakan faktor 

predisposisi yang menentukan perilaku seseorang. 
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BAB 6 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dengan jumlah sampel 18 responden 

responden mengenai gambaran tingkat pengetahuan dan perilaku SADARI pada 

Mahasiswa D3 Kebidanan Semester II STIKes Santa Elisabeth Medan Tahun 

2020 dapat disimpulkan: 

1. Dari data demografi responden dapat disimpulkan responden yang berusia 

18 tahun sebanyak 9 responden (50%) dan berusia 19 tahun sebanyak 9 

responden (50%). Berdasarkan suku  responden mayoritas suku Toba yaitu 

sebanyak 13 responden (72,2%). 

2. Pengetahuan Mahasiswa D3 Kebiidanan dalam upaya pemeriksaan 

payudara sendiri dalam kategorik baik sebanyak 16 responden (89%), 

artinya mayoritas responden sudah mengetahui pengertian, manfaat, tujuan 

pemeriksaan payudara sendiri. 

3. Perilaku tindakan SADARI oleh Mahasiswa D3 Kebidanan dalam 

kategorik baik sebanyak 12 responden (67%), artinya mayoritas responden 

sudah melakukan SADARI dalam setiap bulannya .  
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6.2.  Saran 

1. Institusi pendidikan STIKes Santa Elisabeth Medan 

  Sebagai bentuk masukan atau gambaran untuk mengetahui 

gambaran tingkat pengetahuan dan perilaku SADARI Mahasiswa D3 

Kebidanan dalam memahami pengertian, fungsi, dan cara melakukan 

SADARI. 

2. Bagi Mahasiswa STIKes Santa Elisabeth Medan 

  Diharapkan hasil penelitian ini akan memberikan informasi 

tambahan bagi mahasiswa untuk mengetahui gambaran tingkat 

pengetahuan dan perilaku SADARI pada mahasiswa D3 Kebidanan. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

  Diharapkan peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian lebih 

lanjut terkait dengan pengetahuan dan perilaku SADARI. 
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LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN 

 

 

Kepada Yth, 

Calon Responden Penelitian  

Di  Medan  

  

 

Dengan Hormat,  

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:  

Nama  : Meliantina Manik 

Nim  : 032016072 

Judul  : Gambaran tingkat pengetahuan dan perilaku sadari pada Mahasiswa 

D3 Kebidanan STIKes Santa Elisabeth Medan Medan Tahun 2020 

Alamat  : Jl. Bunga Terompet no 118 Kec.Medan Selayang  

 

 Adalah mahasiswa Stikes Santa Elisabeth Medan. Saat ini saya sedang 

melakukan penelitian dengan judul sebagaimana yang tercantum diatas. 

Penelitian ini tidak menimbulkan akibat yang merugikan bagi saudari-saudari 

sekalian sebagai responden, kerahasiaan semua informasi yang diberikan akan 

dijaga dan hanya digunakan untuk suatu kepentingan. Apabila saudari-saudari 

bersedia untuk menjadi responden, saya mohon kesediaannya menandatangani 

surat persetujuan atas semua pernyataan sesuai petunjuk yang saya buat. Atas 

perhatian dan kesediaannya saya ucapkan terimakasih.         

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Medan,     

Peneliti        Responden 

   

  

 

Meliantina Manik                                (                       )  
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INFORMED CONSENT 

 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :  

Nama inisial  : 

Umur  : 

Alamat   :  

 

 Setelah saya mendapat keterangan secukupnya serta mengetahui tentang 

tujuan yang jelas dari penelitian yang berjudul “Gambaran tingkat pengetahuan 

dan perilaku sadari pada Mahasiswa D3 Kebidanan STIKes Santa Elisabeth 

Medan Tahun 2020” menyatakan bersedia/tidak bersedia menjadi responden, 

dengan catatan bila sewaktu saya merasa dirugikan dalam bentuk apapun, saya 

berhak membatalkan persetujuan ini. Saya percaya apa yang akan saya 

informasikan dijamin kerahasiaan. 

 

 

 

 

 

 

 

Medan,    

 

    Responden    

 

 

(  )  
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LAMPIRAN KUISIONER PENELITIAN 

 

Gambaran tingkat pengetahuan dan perilaku SADARI pada Mahasiswa D3 

Kebidanan STIKes Santa Elisabeth Medan tahun 2020. 

 

Hari/Tanggal :   

Nama Initial :   

No Responden :  

 

Petunjuk Pengisian : 

 

1. Bacalah pernyataan-pernyataan dengan baik. Jawablah dengan jujur dan 

tidak ragu-ragu, karena jawaban anda akan mempengaruhi hasil penelitian 

ini.  

2. Data Responden 

1. Usia  :       

2. Suku  :  
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PENGETAHUAN TENTANG SADARI  

a. Di bawah ini terdapat beberapa pertanyaan yang benar atau salah tentang 

pemeriksaan payudara sendiri (SADARI)  

b. Beri tanda chekcklist (√) pada kolom jawaban yang anda pilih 

 
No Pertanyaan Benar Salah 

1. SADARI   merupakan   pemeriksaan   

payudara   sendiri   yang dilakukan oleh 

tenaga kesehatan 

88,9% 11,1% 

2. Langkah  melihat  pada  SADARI  adalah  

untuk  menganalisa ukuran payudara 

72,2% 27.8% 

3. Langkah  melihat  pada  SADARI  

berguna  untuk  menganalisa keindahan 

bentuk pada payudara 

66,7% 33,3% 

4.  Langkah  memijit  putting  susu  pada  

SADARI  berguna  untuk mengetahui 

adanya cairan yang keluar atau tidak 

83,3% 16,7% 

5. Langkah  memijit  putting  susu  pada  

SADARI  berguna  untuk merasakan nyeri 

atau tidak 

77,8% 22,2% 

6. Langkah  meraba  payudara  pada  

SADARI  untuk  menemukan adanya 

benjolan pada payudara 

100%  

7. Langkah  meraba  payudara  pada  

SADARI  untuk  mengetahui tekstur kulit 

payudara 

83,3% 16,7% 

8. Pada saat meraba payudara diperlukan 

berbagai variasi tekanan 

77,8% 22,2% 

9. Tekanan   kuat   perlu   dilakukan   ketika   

menganalisa   adanya banjolan pada 

payudara yang berada dibawah 

94,4% 5,6% 

10. Langkah    meraba    ketiak    pada    

SADARI    berguna    untuk mengetahui 

adanya benjolan 

83,3% 16,7% 

11. Langkah    meraba    ketiak    pada    

SADARI    berguna    untuk mengetahui 

adanya pembesaran getah bening 

83,3% 16.7% 

12. SADARI dapat dilakukan dengan cara 

berbaring dan berdiri 

88,9% 11,1% 

13. SADARI akan lebih sulit dilakukan jika 

payudara dalam keadaan Licin 

77,8% 22,2% 

14. SADARI mudah dilakukan jika payudara 

dalam keadaan kering 

77,8% 22,2% 

15. SADARI dianjurkan untuk dilakukan 

secara intensif pada wanita yang berusia 

30 tahun keatas 

61,1% 38,9% 

16. SADARI dianjurkan mulai dilakukan 

secara intensif pada wanita yang berusia 

20 tahun keatas 

83,3% 16,7% 
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17. SADARI sebaiknya dilakukan sebelum 

menstruasi 

88,9% 11,1% 

18. SADARI sebaiknya dilakukan satu 

minggu setelah menstruasi 

72,2% 27,8% 

19. SADARI dianjurkan untuk dilakukan 

secara rutin tiap bulan 

83,3% 16,7% 

20. SADARI dianjurkan untuk dilakukan 1 

kali tiap bulan 

94,4% 5,6% 
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PERILAKU SADARI  

a.  Di bawah ini terdapat beberapa pertanyaan tentang pemeriksaan payudara 

sendiri (SADARI)  

b.   Beri tanda chekcklist (√) pada kolom jawaban yang anda pilih 

 
No Pertanyaan Ya Tidak 

1. Saya melakukan pemeriksaan secara 

teratur setiap bulannya 

  

2. Saya melakukan pemeriksaan setelah 

menstruasi 

  

3. Saya mengajarkan teknik SADARI pada 

orang lain 

  

4. Saya melepaskan pakaian bagian atas saat 

berdiri di depan cermin sebelum 

melakukan SADARI 

  

5. Saya mengamati bentuk dan ukuran 

payudara 

  

6. Saya melakukan pengamatan payudara 

dengan posisi berdiri tegak dengan kedua 

tangan lurus kebawah 

  

7. Saya melakukan pemeriksaan dengan 

posisi tangan diletakkan dipinggang dan 

posisi duduk 

  

8. Saya menggunakan dua jari (telunjuk dan 

jari tengah) untuk meraba payudara 

  

9. Saya meraba dengan gerakan melingkar 

dari puting susu kea rah tepi payudara 

  

10. Saya meraba payudara dengan gerakan 

lurus dari luar ke sisi dalam 

  

11. Saya meraba payudara menggunakan 3 

macam penekanan (ringan, sedang dan 

kuat) 

  

12. Saya melakukan penekanan kuat untuk 

memeriksa adanya benjolan pada 

payudara yang berada dibawah kulit 

  

13. Saya tidak memijit puting susu   

14. Saya memeriksa salah satu payudara 

setiap kali pemeriksaan 

  

15. Saya memeriksa hingga bagian ketiak   
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GAMBARAN TINGKAT PENGETAHUAN DAN PERILAKU SADARI PADA 

MAHASISWA D3 KEBIDANAN STIKES SANTA ELISABETH MEDAN TAHUN 2020 

No Kegiatan 

Waktu Penelitian 

Des Jan Feb Maret April Mei  Jun Jul 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 Pengajuan 

Judul 
                                        

2 Ijin 

Pengambilan 

Data Awal 

                                        

3 Pengambilan 

Data awal 
                                        

2 Penyususnan 

proposal 

Penelitian 

                                        

3 Seminar 

proposal 
                                        

4 Prosedur Izin 

Penelitian 
                                        

5 Pelaksanaan 

penelitian 
                                        

6 Pengolahan 

Data  
                                        

7 Pengumpulan 

Hasil 
                                        

8 Seminar Hasil                                         

9 Revisi Skripsi                                         
10 Pengumpulan                                         
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MASTER TABEL GAMBARAN TINGKLAT PENGETAHUAN DAN PERILAKU SADARI PADA MAHASISWA D3 

KEBIDANAN STIKES SANTA ELISABETH MEDAN 

PENGETAHUAN  

Nama Umur P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 Total 

Besty 19 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 18 

Heny 19 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 

Juli 19 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 

Trismila 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 

Intan 18 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 15 

Rani 18 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 16 

Artha 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 

Charolin 18 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 

Rina H 19 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 15 

Deslan 18 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 17 

Laura 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 

Prisa 18 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 6 

Isabella 19 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 16 

Putri 19 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 9 

Youfi 19 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 14 

Marisela 19 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 15 

Angel 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 

Yuni 19 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 17 
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PERILAKU SADARI 

Nama P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 Total 

Besty 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 11 

Heny 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

Juli 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 12 

Trismila 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

Intan 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 14 

Rani 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 9 

Artha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Charolin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

Rina H 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

Deslan 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 13 

Laura 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

Prisa 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 4 

Isabella 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

Putri 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 12 

Youfi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Marisela 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

Angel 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 12 

Yuni 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 8 
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Pengetahuan Perilaku 

Umur 

(tahun) 

No Nama Total Skor Status Total Skor Status 18 19 

1 Besty 18 Baik 11 Baik  1 

2 Heny 19 Baik 15 baik  1 

3 Juli 19 Baik 12 Baik  1 

4 Trismila 20 Baik 15 Baik 1  

5 Intan 15 Baik 14 Baik 1  

6 Rani 16 Baik 9 Cukup 1  

7 Artha 20 Baik 0 Kurang 1  

8 Charolin 19 Baik 15 Baik 1  

9 Rina H 15 Baik 13 Baik  1 

10 Deslan 17 Baik 13 Baik 1  

11 Laura 20 Baik 15 Baik 1  

12 Prisa 6 

Kuran

g 4 Kurang 

1  

13 Isabella 16 Baik 13 Baik  1 

14 Putri 9 

Kuran

g 12 Baik 

 1 

15 Youfi 14 Baik 0 Kurang  1 

16 Marisela 15 Baik 15 Baik  1 

17 Angel 20 Baik 12 Baik 1  

18 Yuni 17 Baik 8 Cukup  1 


