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ABSTRAK 

 

 

Roni Yudi Hastuti. R 1109031. 2010. Hubungan Tingkat Pengetahuan 

Tentang Kanker Payudara dengan Perilaku Deteksi Dini Kanker Payudara 

pada Wanita Usia Subur di Desa Mojodoyong Kedawung Sragen. Program 

Studi DIV Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret 

Surakarta. 

 

 

Latar Belakang : Kanker payudara merupakan salah satu penyebab utama 

kematian akibat kanker pada wanita. Kanker payudara merupakan keganasan 

terbanyak kedua pada wanita setelah kanker mulut rahim. Tingkat pemahaman 

masyarakat yang masih rendah dan adanya mitos yang keliru tentang kanker 

payudara menjadi salah satu faktor penyebab keterlambatan penanganan kanker 

payudara di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya 

hubungan antara tingkat pengetahuan tentang kanker payudara dengan perilaku 

deteksi dini kanker payudara pada wanita usia subur Di Desa Mojodoyong 

Kedawung Sragen 

Metode Penelitian : penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif 

analitik, dengan menggunakan pendekatan cross sectional. Penelitian ini 

dilakukan di desa Mojodoyong Kedawung Sragen pada bulan Juni – Juli 2010. 

Sampel penelitian ini adalah wanita usia subur dengan jumlah sampel sebanyak 97 

responden. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner, sedangkan teknik analisa 

data menggunakan SPSS Versi 12 dengan uji Chi square.  

Hasil Penelitian : Hasil uji statistik dengan menggunakan Chi-Square didapatkan 

nilai   X
2

hitung (20,825) df = (4 – 1) (3 – 1) = 6 dengan taraf kesalahan 5%, jadi 

nilai X
2

hitung > Nilai X
2

tabel (20.825 > 12,592)  dengan signifikan      0,002. < 0,05, 

maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

Kesimpulan : ada hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan tentang 

kanker payudara dengan perilaku deteksi dini kanker payudara pada wanita usia 

subur di Desa Mojodoyong Kedawung Sragen. 

 

 

Kata Kunci : pengetahuan kanker payudara ,perilaku deteksi dini kanker 

payudara.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang  

Kanker payudara merupakan salah satu penyebab utama kematian 

akibat kanker pada wanita. Kanker payudara merupakan keganasan terbanyak 

kedua pada wanita setelah kanker mulut rahim. Tingginya angka kematian 

akibat kanker payudara disebabkan penderita kanker payudara datang ke 

pelayanan kesehatan dalam stadium inoperabel atau stadium lanjut dan sukar 

disembuhkan, padahal pemeriksaan terhadap kemungkinan adanya gejala 

kanker secara dini dapat dilakukan oleh diri sendiri sehingga dapat dilakukan 

sewaktu-waktu dan tanpa biaya (Aprilia, 2009). 

Berdasarkan data dari American Cancer Society pada tahun 2007 di 

Amerika Serikat terdapat sebanyak 1.444.920 kasus baru kanker payudara 

invasif dan 559.650 kematian akibat kanker payudara (American Cancer 

Society, 2007). Survei yang dilakukan sekolah kedokteran Dunedin, Selandia 

Baru menyebutkan bahwa skrining yang dilakukan pada wanita usia 50-69 

tahun terbukti mengurangi angka kematian akibat kanker payudara sebanyak 

6-8 persen atau 20-34 pasien. Skrining yang dilakukan pada usia lebih muda 

(mulai 45 tahun) diperkirakan mencegah 1-7 kematian pasien (Sindo, 2008). 

Di Indonesia kurva angka kejadian meningkat pada usia di atas 30 

tahun dan yang paling tinggi pada kelompok usia 45-66 tahun (Haryono, 

2008). Berdasarkan data dari SIRS (Sistem Informasi Rumah Sakit) di 

 

1 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

14 

Indonesia pada tahun 2007, kejadian kanker payudara sebesar 8.227 kasus 

(16,85%). Survei yang dilakukan Yayasan Kesehatan Payudara Jakarta tahun 

2005 menunjukkan 80% masyarakat tidak mengerti pentingnya pemeriksaan 

dini payudara, 11,5% paham dan 8,5% tidak tahu. (Ariestiani, 2010).  

Di Kota Semarang pada tahun 2007, berdasarkan laporan program dari 

Rumah Sakit dan Puskesmas ditemukan sebanyak 12.807 kasus panyakit 

kanker yang terdiri dari kanker payudara 5.641 kasus dan kanker leher rahim 

5.481 kasus (Hendratno, 2008). Berdasarkan data dari Rumah Sakit Umum 

Kabupaten Sragen, pada tahun 2007 sebanyak 35 kasus kanker payudara.  

Tingkat pemahaman masyarakat yang masih rendah dan adanya mitos 

yang keliru tentang kanker payudara menjadi salah satu faktor penyebab 

keterlambatan penanganan kanker payudara di Indonesia. Pada 95% 

perempuan yang diagnosisnya ditegakkan pada tahap awal kanker, dapat 

bertahan hidup lebih dari 5 tahun. Melalui teknik Breast Conserving Therapy 

(BCT) payudara bisa dipertahankan, tetapi sebelum mencapai stadium lanjut 

(Ariestiani, 2010). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nanik Widiawati (2009) 

yang berjudul “Hubungan Tingkat Pendidikan Formal dengan Tingkat 

Pengetahuan Wanita Tentang Kanker Payudara Di Dukuh Ngambak Lipuro 

Bekonang Sukoharjo” dengan jumlah responden sebanyak 61 orang 

didapatkan hasil bahwa wanita dengan pendidikan formalnya tinggi, tingkat 

pengetahuan baik (19,7%), cukup (4,9%), dan kurang (0). Untuk wanita 

dengan pendidikan formalnya menengah, tingkat pengetahuan baik (36,1%), 
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cukup (8,2%), dan kurang (0). Sedangkan wanita dengan pendidikan 

formalnya dasar, tingkat pengetahuan baik (14,8%), cukup (11,5%), dan 

kurang (4,9%). Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat 

hubungan yang positif antara tingkat pendidikan formal dengan tingkat 

pengetahuan wanita tentang kanker payudara, semakin tinggi tingkat 

pendidikan formal semakin tinggi tingkat pengetahuannya tetapi tingkat 

keeratan hubungan bersifat lemah. 

Berdasarkan survei pendahuluan yang telah dilakukan pada Wanita 

Usia Subur di Desa Mojodoyong Kedawung Sragen terdapat 3 orang yang 

menderita kanker payudara, 2 orang dapat disembuhkan sedangkan 1 orang 

meninggal dunia. Hal ini disebabkan pengetahuan mereka yang kurang 

tentang kanker payudara dan deteksi dini terhadap kanker payudara. Oleh 

karena itu peneliti tertarik melakukan penelitian tentang “ Hubungan Tingkat 

Pengetahuan Tentang Kanker Payudara dengan Perilaku Deteksi Dini Kanker 

Payudara pada Wanita Usia Subur Di Desa Mojodoyong Kedawung Sragen”. 

 

B. Rumusan masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan 

penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: “Adakah Hubungan Antara 

Tingkat Pengetahuan Tentang Kanker Payudara dengan Perilaku Deteksi Dini 

Kanker Payudara Pada Wanita Usia Subur Di Desa Mojodoyong Kedawung 

Sragen?” 
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C. Tujuan penelitian  

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui adanya hubungan antara tingkat pengetahuan tentang 

kanker payudara dengan perilaku deteksi dini kanker payudara pada 

wanita usia subur Di Desa Mojodoyong Kedawung Sragen. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan wanita usia subur di Desa 

Mojodoyong Kedawung Sragen tentang Kanker Payudara. 

b. Untuk mengetahui perilaku wanita usia subur di Desa Mojodoyong 

Kedawung Sragen terhadap deteksi dini kanker payudara. 

c. Untuk menganalisa hubungan antara tingkat pengetahuan tentang 

kanker payudara dengan perilaku deteksi dini kanker payudara pada 

wanita usia subur di Desa Mojodoyong Kedawung Sragen. 

 

D. Manfaat penelitian  

1 Teoritis 

Menambah pengetahuan yang berhubungan dengan masalah kanker 

payudara dan deteksi dini kanker payudara, mendukung teori tentang 

kanker payudara, serta sebagai sumber penelitian selanjutnya. 

2 Aplikatif 

a. Bagi tenaga kesehatan 

        Menambah wawasan tentang kanker payudara dan deteksi dini 

kanker payudara 
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b. Bagi institusi kesehatan 

        Menambah wawasan dan pengetahuan tentang kanker payudara 

dan deteksi dini kanker payudara sehingga mutu dalam bidang 

pendidikan meningkat.  

c. Bagi masyarakat  

Membantu memberikan informasi kepada masyarakat luas 

khususnya wanita usia subur tentang kanker payudara dan deteksi dini 

kanker payudara. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Teori 

1. Pengetahuan 

a. Pengertian Pengetahuan  

Pengetahuan merupakan hasil dari “tahu” dan ini terjadi setelah 

orang melakukan penginderaan terhadap suatu obyek tertentu. 

Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia, yakni indra 

penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar 

pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Pengetahuan 

dapat diukur dengan wawancara atau angket yang menanyakan tentang 

isi materi yang ingin diukur dari subyek penelitian atau responden 

(Notoatmodjo, 2007).  

b. Tingkatan Pengetahuan  

Pengetahuan yang tercakup dalam domain kognitif mempunyai 6 

tingkatan (Notoatmodjo, 2007) yaitu :  

1) Tahu (Know)  

Merupakan tingkat pengetahuan paling rendah. “Tahu“ diartikan 

sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. 

Yang termasuk kedalam pengetahuan tingkat ini adalah mengingat 

kembali (recall) terhadap sesuatu yang spesifik dari seluruh bahan 

yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima. 
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2) Memahami (Comprehension)  

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan 

secara benar tentang obyek yang diketahui dan dapat 

menginterpretasikan materi tersebut secara benar. 

3) Aplikasi (Aplication)  

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi 

yang telah dipelajari pada situasi yang sebenarnya. 

4) Analisis (Analysis)  

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau 

suatu obyek kedalam komponen – komponen tetapi masih didalam 

satu struktur organisasi dan masih ada kaitannya satu sama lain. 

Kemampuan analisis ini dapat dilihat dari penggunaan kata kerja. 

5) Sintesis (Syntesis)  

Sintesis merupakan suatu kemampuan untuk meletakkan atau 

menghubungan bagian–bagian didalam suatu bentuk keseluruhan 

yang baru, atau dengan kata lain suatu kemampuan untuk 

menyusun formulasi baru dari formulasi – formulasi yang ada.  

6) Evaluasi (Evaluation)  

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan 

penilaian terhadap suatu materi atau obyek yang didasarkan pada 

suatu kriteria. 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

20 

c. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengetahuan 

Menurut Soekanto (2000), faktor-faktor yang mempengaruhi 

pengetahuan antara lain:  

1) Tingkat Pendidikan   

Pendidikan adalah upaya untuk memberikan pengetahuan sehingga 

terjadi perubahan perilaku positif yang meningkat. 

2) Informasi   

Seseorang yang mempunyai sumber informasi yang lebih banyak 

akan mempunyai pengetahuan yang lebih luas. 

3) Budaya. 

Tingkah laku manusia atau kelompok dalam memenuhi kebutuhan 

hidup yang meliputi sikap dan kepercayaan. 

4) Pengalaman   

Sesuatu yang pernah dialami seseorang menambah pengetahuan 

yang bersifat informal. 

5) Sosial Ekonomi  

Tingkat kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup 

akan dapat menambah tingkat pengetahuan.  

6) Kepribadian  

Merupakan organisasi dari pengetahuan dan sikap-sikap yang 

dimiliki seseorang sebagai latar belakang terhadap perilakunya 

(Sobur, 2003). 
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Sumber pengetahuan diperoleh dari informasi baik lisan maupun 

tulisan dan pengalaman seseorang. Pengetahuan juga diperoleh dari 

fakta atau kenyataan dengan melihat maupun mendengar radio, televisi 

dan sebagainya (Soekanto, 2000).  

d. Indikator pengetahuan tentang kanker payudara 

Menurut Notoadmodjo (2007), pengetahuan  merupakan hasil dari 

“tahu” dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap 

suatu obyek tertentu. Indikator pengetahuan tentang kanker payudara 

diantaranya yaitu mempunyai kemampuan menjelaskan tentang kanker 

payudara, memiliki kemampuan memberikan contoh tanda dan gejala 

kanker payudara, memiliki kemampuan untuk berperilaku baik sesuai 

pola hidup sehat, mempunyai kemampuan menganalisis faktor – faktor 

risiko kanker payudara, mempunyai kemampuan menghubungkan 

antara gejala dan pengobatan/pencegahan, mempunyai kemampuan 

menilai tanda – tanda kanker payudara sehingga seseorang dapat 

melakukan pencegahan terhadap kanker payudara.  

 

2. Kanker Payudara 

a. Definisi Kanker Payudara  

Kanker merupakan suatu kondisi sel telah kehilangan 

pengendalian dan mekanisme normalnya, sehingga mengalami 

pertumbuhan yang tidak normal, cepat dan tidak terkendali. Kanker 
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payudara merupakan pertumbuhan dan perkembangan sel yang 

abnormal yang terjadi pada jaringan payudara (Shadine, 2008). 

Umur penderita kanker payudara termuda adalah 20 – 29 tahun, 

yang tertua 80 – 89 tahun, terbanyak berumur 40 – 49 tahun dan letak 

terbanyak di kuadran lateral atas (Wiknjosastro, 2008). 

b. Etiologi  

Penyebab Kanker Payudara tidak diketahui secara pasti. Namun 

ada beberapa faktor risiko yang diduga berhubungan dengan kejadian 

kanker payudara. Mansjoer (2000) menyebutkan beberapa faktor risiko 

terjadinya Kanker Payudara, antara lain:  

1) Umur > 30 tahun 

2) Melahirkan anak pertama pada usia > 35 tahun 

3) Tidak menikah dan nullipara 

4) Usia menarche < 12 tahun 

5) Usia menopause > 55 tahun 

6) Pernah mengalami infeksi, atau operasi timor jinak payudara 

7) Terapi hormonal lama 

8) Mempunyai Kanker Payudara kontralateral  

9) Pernah mengalami radiasi di daerah dada 

10) Ada riwayat keluarga dengan kanker payudara pada ibu atau 

saudara yang lain 

11) Kontrasepsi oral pada pasien tumor payudara jinak. 
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c. Tanda dan Gejala Kanker Payudara 

Menurut Sjamsuhidajat (2005) yang termasuk tanda dan gejala 

Kanker Payudara yaitu: 

1) Nyeri pada payudara  

Nyeri adalah fisiologis kalau timbul sebelum atau sewaktu haid dan 

dirasakan oleh kedua payudara. Kanker Payudara dalam taraf 

permulaan tidak menimbulkan rasa nyeri. Nyeri baru terasa kalau 

infiltrasi ke sekitar sudah mulai.  

2) Adanya benjolan/massa di Kelenjar Payudara 

Pembesaran pada kelenjar payudara yang terjadi pada pada waktu 

sebelum atau pada waktu haid saja merupakan keadaan yang 

fisiologis. 

3) Gejala retraction  

Gejala retraction merupakan panarikan ke dalam oleh putting 

payudara.  

4) Nipple discharge   

Yang disebut sebagai Nipple discharge ialah cairan yang dikeluarkan 

putting payudara secara spontan dan memberikan bekas di kutang. 

Cairan yang keluar berupa darah. 

5) Timbulnya kelainan kulit 

Kelainan kulit berupa kemerahan pada suatu tempat di payudara, 

edema kulit, peau d’orange (gambaran seperti kulit jeruk). 

6) Pembesaran kelenjar getah bening atau tanda metastasis jauh. 
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d. Stadium Kanker Payudara 

Mansjoer (2000), stadium kanker payudara yaitu: 

1) Stadium I  

Tumor terbatas pada payudara dengan ukuran < 2 cm, tidak terfiksasi 

pada kulit, tanpa dugaan metastasis aksila. 

2) Stadium II 

Tumor dengan diameter > 5 cm dengan metastasis aksila atau tumor 

dengan diameter 2 – 5 cm dengan/tanpa metastasis aksila. 

3) Stadium IIIa 

Tumor dengan diameter > 5 cm tapi masih bebas dari jaringan 

sekitarnya dengan/tanpa metastasis aksila yang masih bebas satu 

sama lain; atau tumor dengan metastasis aksila yang melekat.  

4) Stadium IIIb 

Tumor dengan metastasis infra atau supraklavikula atau tumor yang 

telah mengilfiltrasi kulit atau dinding thoraks.   

5) Stadium IV 

Tumor yang telah mengadakan metastasis jauh, misalnya ke tulang 

punggung, paru-paru, hati, dan panggul.  

e. Diagnosis kanker payudara 

Diagnosis pasti hanya ditegakkan dengan pemeriksaan 

histopatologis yang dilakukan dengan: 

1) Biopsi eksisi, dengan mengangkat seluruh jaringan tumor beserta 

sedikit jaringan sehat disekitarnya bila tumor < 5 cm. 
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2) Biopsi insisi, dengan mengangkat sebagian jaringan tumor dan 

sedikit jaringan sehat. Dilakukan untuk tumor – tumor yang 

inoperabel atau > 5 cm  

(Mansjoer, 2000). 

Deteksi dini kanker payudara dapat dilakukan dengan 

Pemeriksaan Payudara Sendiri (SADARI). Pemeriksaan penunjang juga 

harus dilakukan untuk menegakkan diagnosis, antara lain: mammografi, 

ultrasonografi, dan biopsi. 

f. Pengobatan kanker payudara  

Menurut Sjamsuhidajat (2005), pengobatan kanker payudara 

terdiri dari: 

1) Pembedahan  

Bedah kuratif yang mungkin dilakukan ialah mastektomi radikal dan 

bedah konservatif merupakan eksisi tumor luas. Terapi kuratif 

dilakukan jika tumor terbatas pada payudara dan tidak ada infiltrasi 

ke dinding dada dan kulit mamma atau infiltrasi dari kelenjar limfe 

ke struktur sekitarnya.   

2) Radioterapi  

Radioterapi untuk kanker payudara biasanya digunakan sebagai 

terapi kuratif dengan mempertahankan mamma, dan sebagai terapi 

tambahan.  

3) Kemoterapi  

Merupakan terapi sistemik yang digunakan bila ada penyebaran 

sisitemik dan sebagai terapi ajuvan.   Kemoterapi ajuvan diberikan 
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kepada pasien yang pada pemeriksaan histopatologik pascabedah 

mastektomi ditemukan metastasis di sebuah atau beberapa kelenjar. 

4) Terapi hormonal  

Diberikan bila penyakit menjadi sistemik akibat metastasis jauh. 

Biasanya diberikan secara paliatif sebelum kemoterapi karena efek 

terapinya lebih lama dan efek sampingnya kurang. 

g.  Pencegahan Kanker Payudara 

Kanker payudara dapat dicegah dengan beberapa cara. Menurut 

Shadine (2009), kanker payudara dapat dicegah dengan cara :  

1) Kesadaran akan payudara itu sendiri,  

2) Berikan ASI pada bayi,  

3) Jika dalam pemeriksaan payudara sendiri ditemukan gumpalan, 

segera periksa kedokter, 

4) Hindari mengkonsumsi alkohol, 

5) Memperhatikan berat badan, 

6) Lakukan olahraga secara teratur, 

7) Mengurangi makanan berlemak, 

8) Lakukan screening pada payudara secara teratur setelah berumur 50 

tahun, 

9) Mengatasi stres dengan baik, 

10) Konsumsi buah dan sayur. 
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3. Perilaku    

a. Pengertian  

Perilaku dari pandangan biologis adalah suatu kegiatan atau 

aktivitas organisme yang bersangkutan. Jadi perilaku manusia pada 

hakikatnya adalah suatu aktivitas dari manusia itu sendiri. Oleh karena 

itu perilaku manusia mempunyai bentangan yang sangat luas, 

mencakup: berjalan, berbicara, bereaksi, berpakaian, dan sebagainya. 

Bahkan kegiatan internal seperti berpikir, perseptif dan emosi juga 

merupakan perilaku manusia. Dara uraian diatas dapat disimpulkan 

bahwa perilaku adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik 

yang diamati sacara langsung atau tidak langsung (Notoatmodjo, 

2003). 

b. Perubahan perilaku   

Menurut Green dalam Notoadmodjo (2003), ada tiga faktor 

yang berpengaruh terhadap perubahan perilaku yaitu:  

1. Faktor yang mempermudah (predisposing factor)  

Faktor utama yang mempengaruhi perilaku adalah pengetahuan, 

sikap, kepercayaan, nilai, dan sebagainya. Disamping itu faktor 

demografi seperti status ekonomi, umur, jenis kelamin, jumlah 

keluarga, dan sebagainya. 

2. Faktor pendukung (enabling factor)  

Faktor yang menentukan keinginan terlaksana meliputi: sumber 

daya, sarana dan prasarana, keahlian dan ketrampilan. 
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3. Faktor pendorong (renforcing factor)  

Adalah faktor yang memperkuat perubahan perilaku seseorang 

dikarenakan adanya sikap dan perilaku orang lain seperti: guru, 

keluarga, teman sebaya, petugas kesehatan, dan lain sebagainya. 

c. Tahap-tahap perubahan perilaku  

Menurut Rogers dan Shoemakers dalam Notoadmojo (2003), ada 

lima tahap perubahan perilaku meliputi:  

1. Awareness (fase kesadaran)  

Individu mulai mengetahui adanya gagasan baru tetapi tidak 

mendalam. 

2. Intervest (fase perhatian)   

Individu mulai tertarik dan menaruh perhatian yang pada mulanya 

tidak serius kemudian timbul keinginan untuk lebih tahu. 

3. Evaluation (fase evaluasi)   

Individu mulai membanding-bandingkan dan mencari keterangan 

lebih lanjut mengenai suatu hal. 

4. Trial (fase coba-coba)  

Individu mulai mencoba gagasan baru 

5. Adaption (fase adopsi)  

Individu telah bertingkah laku sesuai harapan 

d. Indikator perilaku deteksi dini kanker payudara 

Menurut Notoadmodjo (2003), seseorang yang berperilaku baik 

biasanya mempunyai pengetahuan yang baik juga. Indikator seseorang 
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akan berperilaku baik apabila seseorang tersebut mempunyai 

kemampuan untuk menyebutkan faktor – faktor yang mempengaruhi 

perilaku deteksi dini kanker payudara, mempunyai faktor – faktor yang 

mendukung dilakukannya perilaku deteksi dini kanker payudara, 

memiliki faktor pendorong untuk melakukan deteksi dini kanker 

payudara. Indikator – indikator tersebut akan mendorong seseorang 

untuk melakukan deteksi dini kanker payudara. 

 

4. Deteksi Dini Kanker Payudara 

a. Pengertian 

Kanker payudara merupakan penyebab utama kematian akibat 

kanker pada wanita. Tumor dideteksi dini dalam kondisi masih 

terlokalisasi, angka kelangsungan hidup mendekati 100% (Nemcek, 

1990). Deteksi dini kanker payudara merupakan upaya untuk 

mengetahui secara dini kelainan-kelainan pada payudara. Kanker 

payudara dapat ditemukan secara dini dengan Pemeriksaan Payudara 

Sendiri (SADARI) dan pemeriksaan klinik (Shadine 2009). 

b. Tujuan deteksi dini kanker payudara  

Menurut Shadine (2009), tujuan deteksi dini kanker payudara 

adalah untuk mengetahui gejala-gejala yang dapat meningkatkan 

terjadinya kanker payudara. 
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c. Macam - macam deteksi dini Kanker Payudara 

1) Pemeriksaan Payudara Sendiri (SADARI) 

SADARI adalah periksa payudara sendiri yang dilakukan 

secara rutin setiap bulan setelah menstruasi (Gilbert, 1996). 

Sedangkan menurut Manuaba (1999) SADARI adalah upaya untuk 

menetapkan adanya tumor atau tidak dalam payudara yang 

dilakukan dengan peradabaan. 

Waktu terbaik untuk memeriksa payudara sendiri yaitu 

setelah periode menstruasi atau pada hari ke 7 – 10 setelah hari 

pertama menstruasi. Jika periode menstruasi tidak teratur atau 

kadang–kadang dalam sebulan tidak terjadi, dapat dilakukan pada 

hari yang sama pada setiap bulan. Untuk wanita yang sudah 

mengalami menopause dilakukan secara rutin setiap bulan 

(Komalasari, 2005). 

Cara pemeriksaan SADARI 

Menurut Manuaba (2001) cara SADARI: 

a) Pemeriksaan fisik payudara dimulai dengan inspeksi yang 

berhubungan secara khusus dengan keadaan asimetris, adanya 

benjolan pada kulit dan perubahan pada kulit. Hal – hal yang 

harus dilakukan: 

(1) Tangan dinaikkan ke atas kepala, 

(2) Tangan diletakkan pada pinggang, 

(3) Ketika masih berdiri atau duduk lakukan pemeriksaan pada 

kelenjar aksilla. 
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b)  Palpasi pada payudara, ada dua posisi yaitu berdiri dan 

terlentang. Palpasi teratur ke semua arah–melingkar, meliputi 

Palpasi kelenjar Limpa Aksilla. Cara – cara yang dilakukan:  

(1) Lakukan gerakan memutar dengan menggunakan telapak 

tangan akan sangat sensitif untuk menemukan ciri – ciri 

benjolan. 

(2) Lakukan penekanan pada semua kuadran payudara dan 

putting, ini dilakukan untuk meneliti cairan yang keluar dari 

putting susu.  

SADARI yang dilakukan secara teratur merupakan suatu 

aspek skrining yang penting. Suatu yang bijaksana untuk 

mengambil waktu, tempat dan metode yang rutin secara teratur 

untuk melakukan SADARI (Manuaba, 2001). 

2) Mammografi  

Dengan mammografi dapat ditemukan benjolan yang kecil 

sekalipun. Bila secara klinis dicurigai ada tumor dan pada 

mammografi tidak ditemukan apa–apa, pemeriksaan harus 

dilanjutkan dengan biopsi sebab karsinoma tidak tampak pada 

mammogram.  

3) Ultrasonografi 

Ultrasonografi berguna terutama untuk menentukan adanya 

benjolan.  
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4) Biopsi  

Untuk menentukan apakah akan segera disiapkan 

pembedahan atau dengan pemeriksaan penunjang lain atau 

langsung akan dilakukan eksterpasi.  

 

5. Hubungan Tingkat Pengetahuan Tentang Kanker Payudara dengan 

perilaku Deteksi Dini Kanker Payudara. 

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu setelah seseorang melakukan 

penginderaan tehadap suatu objek. Pengetahuan atau kognitif merupakan 

domain yang sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang (overt 

behavior). Pengetahuan diperoleh dari pengalaman sendiri atau orang lain 

(Notoatmodjo, 2007). 

Perilaku adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang 

diamati secara langsung atau tidak langsung. Faktor utama yang 

mempengaruhi perilaku adalah pengetahuan, sikap, kepercayaan, nilai, dan 

sebagainya Antara pengetahuan, kesadaran, sikap dan perilaku sangat 

berhubungan satu sama lain. Apabila penerimaan perilaku baru didasari 

oleh pengetahuan, kesadaran maka akan terjadi perilaku yang diharapkan 

sehingga terjadi perubahan perilaku. Pengetahuan yang baik tentang 

kanker payudara akan membuat seseorang berperilaku untuk melakukan 

deteksi dini kanker payudara yang didiperoleh dari interaksi sosial baik 

dalam kelompok maupun diluar kelompok (Sobur, 2003). 
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B. Kerangka Konsep  

 

 

 

 

 

 

                 

 

Gambar 1. Kerangka konsep  

Keterangan: 

 

   = diteliti  

= tidak diteliti 

 

C. Hipotesis 

Ada hubungan antara tingkat pengetahuan tentang kanker payudara 

dengan perilaku deteksi dini kanker payudara pada wanita usia subur di Desa 

Mojodoyong Kedawung Sragen. 

 

 

 

 

Variabel terikat Variabel bebas 

perilaku deteksi dini 

kanker payudara pada 

wanita usia subur 

Tingkat pengetahuan 

tentang kanker 

payudara 

 

 

 

Perilaku SADARI 

1. a. Melakukan   

2. b. Tidak melakukan   

USG 

mammografi 

Biopsi  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Desain Penelitian 

a. Jenis Penelitian   

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif analitik dengan 

pendekatan waktu secara cross sectional (belah lintang) yaitu cara 

pendekatan observasi atau pengumpulan data sekaligus pada suatu 

saat/point time approach (Notoadmodjo, 2002).  

Teknik penelitian yang digunakan adalah teknik kuantitatif karena 

menyajikan data dalam bentuk jumlah atau angka-angka, mulai dari 

pengumpulan data serta penyajian dari hasilnya (Sastroasmoro, 2002). 

  

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat penelitian  

Penelitian ini dilakukan di desa Mojodoyong Kedawung Sragen. 

2. Waktu penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni - Juli 2010. 

 

C. Populasi Penelitian  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek 

yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 

2007). Populasi menurut Taufiqurahman (2008) terdiri dari : 
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1. Populasi Target  

Merupakan populasi yang menjadi sasaran akhir, parameternya dibatasi 

oleh kriteria inklusi subjek. Pada penelitian ini adalah semua wanita usia 

subur di Desa Mojodoyong Kedawung Sragen sebanyak 490 orang. 

2. Populasi Aktual  

Populasi yang lebih kecil dari populasi target tempat anggota sampel 

diambil, yaitu sejumlah 413 orang yang memenuhi kriteria restriksi. 

 

D. Sampel dan Teknik Sampling 

1. Sampel Penelitian  

Sampel adalah sebagian yang diambil dari keseluruhan obyek yang 

diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi (Notoatmodjo,2005). 

Untuk menentukan besarnya sampel, digunakan rumus Taro Yamane : 

1N.d

N
  

 2 
n  

Dimana : 

n  = Besarnya sampel 

N = Populasi 

d = Presisi yang dikehendaki 

(Umar, 2002). 

Dari jumlah populasi sebanyak 413 didapatkan jumlah sampel 97 orang 

2. Teknik Sampling  

Sampling adalah proses menyeleksi populasi yang dapat mewakili 

populasi yang ada (Nursalam, 2003). Teknik pengambilan sampel yang 
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digunakan adalah teknik simple random sampling secara acak sistematis 

yaitu dengan cara membagi jumlah atau anggota populasi dengan 

perkiraan jumlah sampel yang digunakan.  

 

E. Kriteria Restriksi  

Kriteria  inklusi pada penelitian ini adalah : 

1. Wanita usia ≥20 tahun yang bersedia menjadi responden 

2. Wanita penduduk Desa Mojodoyong pada saat dilakukan penelitian. 

 

Kriteria eksklusi pada penelitian ini adalah : 

1. Wanita usia ≥20 tahun yang tidak bersedia menjadi responden 

2. Wanita penduduk Desa Mojodoyong yang  pada saat dilakukan penelitian 

tidak sedang berada di Desa Mojodoyong. 

 

F. Definisi Operasional Variabel  

1. Variabel Independent  :  Tingkat Pengetahuan  

a. Definisi  

Tingkat pengetahuan wanita usia subur adalah bagaimana hasil tahu 

seorang wanita usia subur tentang kanker payudara yang meliputi 

pengertian, faktor penyebab, tanda dan gejala, stadium, diagnosis, 

pengobatan, dan pencegahan kanker payudara.  

b. Alat ukur  : Kuesioner 

c. Skala pengukuran  : Ordinal 
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d. Pengukuran : 

Tingkat pengetahuan dibagi dalam 4 kategori yaitu: 

1) Baik : jawaban terhadap kuesioner 76 – 100 % benar 

2) Cukup Baik : jawaban terhadap kuesioner 56 – 75 % benar 

3) Kurang Baik  : jawaban terhadap kuesioner 40 – 55 % benar 

4) Tidak Baik     : jawaban terhadap kuesioner < 40 % benar 

2. Variabel Dependent  : perilaku deteksi dini kanker payudara 

a. Definisi : perilaku deteksi dini kanker payudara dengan 

melakukan pemeriksaan payudara sendiri (SADARI). 

b. Alat ukur  : kuesioner  

c. Skala pengukuran  : interval  

d. Pengukuran  

1) Baik  : >54 (jawaban terhadap kuesioner 57 – 100% benar)  

2) Cukup : 44-54 (jawaban terhadap kuesioner 45 – 56% benar) 

3) Tidak baik: ≤ 43 (jawaban terhadap kuesioner ≤ 44% benar) 

 

G. Instrumen Penelitian  

Alat yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini 

adalah kuesioner yang terdiri : 

1. Kuesioner untuk mengidentifikasi pengetahuan responden tentang kanker 

payudara dan SADARI yang terdiri dari 30 item pernyataan dengan 

kategori “Sangat Setuju, Setuju, Tidak Setuju, dan Sangat Tidak Setuju” 

dan diberikan skor 1, 2, 3, dan 4 yang artinya sebagai berikut : 
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Tabel 3.1 Skor penilaian pengetahuan kanker payudara 

Jawaban Favourable Unfavourable 

Sangat setuju  4 1 

Setuju  3 2 

Tidak setuju  2 3 

Sangat tidak setuju 1 4 

 

Tabel 3.2. Kisi-kisi soal untuk mengukur pengetahuan wanita usia subur tentang 

kanker payudara 

Variabel 

penelitian 

Indikator Nomor soal Jumlah 

Positif  Negatif  

Pengetahuan 

kanker 

payudara  

1. Mempunyai kemampuan 

menjelaskan tentang 

kanker payudara 

2. Memiliki kemampuan 

memberikan contoh 

tanda dan gejala kanker 

payudara 

3. Memiliki kemampuan 

untuk berperilaku baik 

sesuai pola hidup sehat 

4. Mempunyai kemampuan 

menganalisis faktor – 

faktor risiko kanker 

payudara 

5. Mempunyai kemampuan 

menghubungkan antara 

gejala dan 

pengobatan/pencegahan 

6. Mempunyai kemampuan 

menilai tanda – tanda 

kanker payudara 

1,2,3 

 

 

6,7,8,12 

 

 

 

9 

 

 

4,11,13,15

,16 

 

 

18,19,24  

 

 

 

17,20 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

5,1 

 

 

  

21,22,23,25,

26,27 

3 

 

 

4 

 

 

 

2 

 

 

7 

 

 

 

9 

 

 

 

2 

Jumlah 18 9 27 

 

Cara pengisian kuesioner dengan memberikan tanda (√) pada pertanyaan 

yang dianggap benar 
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2. Kuesioner untuk mengidentifikasi perilaku responden tentang deteksi dini 

kanker payudara terdiri dari 20 item pertanyaan dengan 4 skala penilaian 

yang diberikan skor sebagai berikut : 

Tabel 3.3 Skor penilaian perilaku SADARI 

Skala Sangat setuju  Setuju  Tidak setuju  Sangat tidak 

setuju 

Positif (+) 4 3 2 1 

Negatif (-) 1 2 3 4 

 

 

Tabel 3.4 Kisi – kisi soal tentang perilaku SADARI 

Variabel 

penelitian 

Indikator Nomor soal Jumlah 

Positif Negatif 

Perilaku 

deteksi dini 

kanker 

payudara 

1. Mempunyai 

kemampuan untuk 

menyebutkan faktor – 

faktor yang 

mempengaruhi perilaku 

deteksi dini kanker 

payudara  

2. Mempunyai faktor – 

faktor yang mendukung 

terlaksananya perilaku 

deteksi dini kanker 

payudara  

3. Memiliki faktor 

pendorong untuk 

melakukan deteksi dini 

kanker payudara 

 

1,13 

 

 

 

 

 

 

3,5,7,8,12,

15 

 

 

 

17,19 

2,11,14 

 

 

 

 

 

 

4,6,9,10,16,

18 

5 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

2 

Jumlah 10 9 19 

 

Agar diperoleh data yang valid dan reliabel maka kuesioner perlu dilakukan 

uji validitas dan reliabilitas terlebih dahulu, hal ini dikarenakan belum ada 

kuesioner bakunya. 
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1. Uji Validitas  

Validitas adalah suatu indeks yang menunjukkan alat ukur itu 

(kuesioner) benar-benar mengukur apa yang diukur (Notoatmodjo, 2002). 

Untuk melakukan uji validitas, metode yang dapat dilakukan adalah 

dengan mengukur korelasi antara butir-butir pertanyaan dengan skor 

pertanyaan secara keseluruhan. Menghitung nilai korelasi antara masing-

masing skor butir jawaban dengan skor total dan butir jawaban dapat 

dilakukan dengan menggunakan rumus Product Moment, yaitu :  

    2222
XY

}X)(N

Y)X)((-XYN
  r






NX
 

Keterangan 

rxy     =  Koefisien korelasi  product moment 

X  =  Skor pertanyaan 

Y  =  Skor total 

Sebuah instrumen dikatakan valid apabila nilai r hitung lebih besar dari r 

tabel dan nilai positif maka butir pertanyaan atau indikator tersebut 

dinyatakan valid (Ghozali, 2005). Uji validitas dilakukan di desa Celep 

Kedawung Sragen pada bulan Juni 2010 kepada 30 responden  Setelah 

dilakukan uji validitas dari 30 soal pengetahuan didapatkan 3 item soal 

tidak valid, yaitu soal nomor 21, 24, 28 dan untuk item soal perilaku 1 

item soal tidak valid yaitu nomor 20. 

 

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah hal yang dapat dipercaya. Hasil pengukuran 

harus reliabel dalam artian harus memiliki tingkat konsistensi dan 
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kemantapan. Instrumen yang baik tidak akan bersifat tendensius, 

mengarahkan responden memilih jawaban-jawaban tertentu. Rumus yang 

digunakan menggunakan Cronbach’s Alpha yaitu sebagai berikut : 

r11 = 
























2

1

2

1
1 

 b

k

k
 

Keterangan : 

r11 =  Reliabilitas instrumen 

k =  Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

Σσb
2
 =  Jumlah varians butir 

Σ1
2
 =  Varians total 

Kuesioner atau angket dikatakan reliabel jika memiliki nilai alpha minimal 

0,6 (Ghozali, 2005). Setelah dilakukan uji reliabilitas didapatkan nilai 

cronbach’s alpha (0,797 > 0,6) dan uji reliabitas untuk item soal perilaku 

didapatkan nilai cronbach’s alpha (0,769 > 0,6). 

 

H. Analisis Data  

a. Analisa Univariat   

Analisa ini digunakan untuk mengetahui pengetahuan dan perilaku 

responden.  

Dengan rumus:  

%100x
n

x
P    

Dimana:  

P : Prosentase  
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x : Jawaban benar  

n : Jumlah sampel  

 

 

b. Analisa Bivariat  

Setelah data dari hasil penelitian terkumpul selanjutnya dilakukan 

analisa data dengan SPSS versi 12, Analisa data dilakukan dengan cara 

kuantitatif. Untuk menguji hubungan antara tingkat pengetahuan dengan 

perilaku menggunakan analisa data Chi square (Nursalam, 2003). 

Adapun rumus yang digunakan : 

X
2
 = 

fh

fhfo 2)( 
  

Keterangan :  

X
2
 = Korelasi Chi Square  

fo = Frekuensi yang diperoleh berdasarkan data.  

fh  = Frekuensi yang diharapkan  

Taraf signifikansi yang digunakan adalah 0,05. Jika X
2
 hitung > X

2
 tabel 

maka Ho ditolak. Berarti ada hubungan yang positif dan signifikan antara 

tingkat  pengetahuan kanker payudara dengan perilaku deteksi dini kanker 

payudara. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

C. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Desa Mojodoyong merupakan salah satu desa di Kecamatan 

Kedawung Kabupaten Sragen dengan luas wilayah 442 m2. Jumlah penduduk 

di desa Mojodoyong sebanyak 3.735 jiwa. Batas wilayah desa Mojodoyong 

adalah batas bagian timur : Desa Botok, Kecamatan Kerjo, Kabupaten 

Karanganyar, batas barat : Desa Karangpelem, Kecamatan Kedawung, 

Kabupaten Sragen, batas selatan : Desa Kutho, Kecamatan Kerjo, Kabupaten 

Karanganyar, batas utara : Desa Mojokerto, Kecamatan Kedawung, 

Kabupaten Sragen. Desa Mojodoyong dibagi menjadi 26 Rt dan 4 kabayanan. 

Responden dalam penelitian ini adalah wanita usia subur di Desa 

Mojodoyong Kedawung Sragen sebanyak 97 responden. 

  

D. Hasil Penelitian 

1. Karakteristik  Responden Penelitian 

a. Umur Responden 
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Deskripsi umur responden menunjukkan usia responden pada saat 

penelitian dilakukan, distribusi frekuensi umur responden dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini: 

 

 

 

Tabel 4.1 Distribusi Frekuensi Responden Berdasar Umur 

No Usia  Jumlah Persentase(%) 

1 

2 

20 – 30 tahun  

> 30 tahun 

76 

21 

78,4 

21,6 

  97 100 

Sumber : data primer 

Pada tabel di atas diketahui responden yang berusia antara  20 – 30 

tahun sebanyak 76 responden (78,4%). 

b. Pendidikan Responden 

Deskripsi pendidikan responden menunjukkan tingkat pendidikan 

formal yang ditempuh responden. Pendidikan responden dapat dilihat 

pada diagram di bawah ini: 

Tabel 4.1 Distribusi Frekuensi Responden Berdasar Pendidikan 

No Pendidikan  Jumlah Persentase(%) 

1 

2 

3 

SD 

SMP 

SMA  

12 

45 

35 

12,4 

46,4 

36,1 
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4 PT (DII, DIII, S1) 5 5,2 

  97 100 

Sumber : Data Primer 

Pada tabel di atas diketahui responden yang berpendidikan SMP 

sebanyak 45 responden (46,4%). 

 

c. Pengetahuan Responden  

Tabel 4.3 Pengetahuan Responden 

No Pengetahuan Jumlah Persentase(%) 

1 

2 

3 

4 

Baik 

Cukup Baik 

Kurang Baik 

Tidak Baik 

34 

47 

12 

4 

35,1 

48,5 

12,4 

4,1 

  97 100 

Sumber: Data Primer 

Pada di atas diketahui responden yang mempunyai pengetahuan 

cukup sebanyak 47 responden (48,5). 

d. Perilaku Sadari  

Tabel 4.4 Perilaku Sadari 

No Pengetahuan Jumlah Persentase(%) 

1 

2 

3 

Baik 

Cukup  

Kurang  

19 

47 

31 

19,5 

48,5 

32,0 

  97 100 

Sumber: Data Primer 
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Dari tabel di atas dapat diketahui perilaku cukup 47 responden 

(48,5%). 

 

 

 

 

2. Hubungan Tingkat Pengetahuan Tentang Kanker Payudara dengan 

Perilaku Deteksi Dini Kanker Payudara  

a. Crosstabulasi pengetahuan dengan perilaku  

 

Pengetahuan 
Perilaku 

Total 
Kurang Cukup Baik 

Baik 4 

4,1% 

11 

11,3% 

19 

19,6% 

34 

35,1% 

Cukup 9 

9,3% 

30 

30,9% 

8 

8,2% 

47 

100% 

Kurang  4 

33,3% 

6 

6,2% 

2 

2,1% 

12 

12,4% 

Tidak baik  2 

2,1% 

0 2 

2,1% 

4 

4,1% 

Total 19 

19,6% 

47 

48,5% 

31 

32,0% 

97 

100% 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui responden dengan 

pengetahuan tidak baik dengan perilaku kurang 2 responden (2,1%), 

responden dengan pengetahuan tidak baik dengan perilaku baik 2 

responden (2,1%).  

b. Hubungan pengetahuan dengan perilaku 
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Hasil uji statistik dengan menggunakan Chi-Square didapatkan nilai   

X
2

hitung (20,825) df = (4 – 1) (3 – 1) = 6 dengan taraf kesalahan 5%, 

jadi nilai X
2

hitung > Nilai X
2

tabel (20.825 > 12,592)  dengan signifikan      

0,002. < 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima, dapat disimpulkan 

bahwa ada hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan 

tentang kanker payudara dengan perilaku deteksi dini kanker payudara 

pada wanita usia subur di Desa Mojodoyong Kedawung Sragen. 

 

 

BAB V 

PEMBAHASAN 

 

Responden dalam penelitian ini wanita usia subur di Desa Mojodoyong 

Kedawung Sragen adalah 97 responden. Setelah dilakukan pengumpulan data 

dapat dibedakan karakteristik responden yang meliputi : 

A. Karakteristik Responden 

Penelitian ini responden berusia antara  > 20 tahun. Usia  responden 

merupakan usia  reproduktif. Usia  merupakan salah satu sifat karakteristik 

tentang orang yang sangat utama. Usia  mempunyai hubungan pengalaman 

terhadap masalah kesehatan/penyakit dan pengambilan keputusan dipengaruhi 

oleh usia  individu tersebut (Noor, 2000). 

 

B. Pengetahuan Kanker Payudara 
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Hasil penelitian ini menujukkan bahwa sebagian responden memiliki 

tingkat pengetahuan tentang kanker payudara yang cukup. Hal ini disebabkan 

karena pengalaman diri sendiri maupun dari orang lain. Hal ini sesuai yang 

dikemukakan oleh Soekanto (2000) bahwa pengetahuan seseorang 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu pengalaman. 

Seiring dengan pengalamannya mengeksplorasi lingkungan, informasi 

yang baru didapatnya digunakan untuk memodifikasi, menambah, atau 

mengganti skema yang sebelumnya ada.  

Sependapat Notoatmodjo (2002), pengalaman merupakan suatu cara 

untuk memperoleh kebenaran pengetahuan, baik dari pengalaman diri sendiri 

maupun orang lain. Hal tersebut dilakukan dengan cara pengulangan kembali 

pengalaman yang diperoleh dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi. 

Bila berhasil maka orang akan menggunakan cara tersebut dan bila gagal tidak 

akan mengulangi cara itu.   

Pada penelitian ini juga masih terdapat responden dengan tingkat 

pengetahuan yang tidak baik sebanyak 4 responden (4,1%). Hal ini bisa 

dikarenakan karena informasi yang kurang dan mitos – mitos yang keliru 

tentang kanker payudara serta tingkat pemahaman masyarakat yang masih 

rendah karena latar belakang pendidikan. Responden yang berpendidikan SMP 

sebanyak 45 responden (46,4%), Soekanto (2001), menyebutkan pendidikan 

adalah upaya untuk memberikan pengetahuan sehingga terjadi perubahan 

perilaku positif yang meningkat. 
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Pengetahuan terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap 

suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia, yakni 

indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Penginderaan yang 

baik akan meningkatkan pemahaman terhadap suatu objek atau informasi 

Notoatmodjo (2007). Meskipun responden pernah mendapat informasi tentang 

kanker payudara dan deteksi dini kanker payudara tetapi responden tersebut 

tidak melakukan penginderaan dengan baik, maka akan mengakibatkan 

pemahaman responden juga kurang baik.  

 

C. Perilaku Deteksi Dini Kanker Payudara  

Perilaku adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang diamati 

sacara langsung atau tidak langsung. Faktor utama yang mempengaruhi 

perilaku adalah pengetahuan, sikap, kepercayaan, nilai, dan sebagainya. 

Deteksi dini kanker payudara merupakan upaya untuk mengetahui secara 

dini kelainan-kelainan pada payudara. Kanker payudara dapat ditemukan 

secara dini dengan Pemeriksaan Payudara Sendiri (SADARI) dan pemeriksaan 

klinik (Shadine 2009). 

Hasil penelitian menunjukkan perilaku deteksi dini secara SADARI yang 

cukup dari responden. Hal ini disebabkan oleh pengetahuan serta tingkat 

pemahaman responden yang cukup tentang kanker payudara. Faktor – faktor 

yang mempengaruhi responden tentang kanker payudara antara lain 

pengetahuan responden tentang kanker payudara. Dalam penelitian ini 

sebagian besar responden mempunyai pengetahuan yang cukup tentang kanker 
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payudara sehingga sebagian responden melakukan deteksi dini terhadap 

kanker payudara.  

 

D. Hubungan tingkat Pengetahuan tentang kanker payudara dengan 

Perilaku Deteksi Dini Kanker Payudara di Desa Mojodoyong Kedawung 

Sragen 

Hasil uji statistik dengan menggunakan Chi-Square didapatkan hasil 

X
2

hitung = 20,825 dengan taraf kesalahan 5% membuktikan bahwa ada 

hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan tentang kanker payudara 

dengan perilaku deteksi dini kanker payudara pada wanita usia subur di Desa 

Mojodoyong Kedawung Sragen. Menurut Notoadmodjo (2003), faktor yang 

berpengaruh terhadap perubahan perilaku adalah pengetahuan, sikap, 

kepercayaan, nilai, dan sebagainya. Disamping itu faktor demografi seperti 

status ekonomi, umur, jenis kelamin, jumlah keluarga, dan sebagainya. 

Pengetahuan seseorang tentang suatu obyek mengandung dua aspek 

yaitu aspek positif dan aspek negatif. Kedua aspek ini yang akan menentukan 

sikap seseorang, semakin banyak aspek positif dan obyek yang diketahui, 

maka akan menimbulkan sikap semakin positif terhadap obyek tertentu 

(Notoamodjo, 2007). Pengetahuan Deteksi dini kanker payudara merupakan 

upaya untuk mengetahui secara dini kelainan-kelainan pada payudara. Kanker 

payudara dapat ditemukan secara dini dengan Pemeriksaan Payudara Sendiri 

(SADARI) dan pemeriksaan klinik. 

Perilaku adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang diamati 

sacara langsung atau tidak langsung. Antara pengetahuan, kesadaran, sikap dan 
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perilaku sangat berhubungan satu sama lain. Apabila penerimaan perilaku baru 

didasari oleh pengetahuan, kesadaran maka akan terjadi perilaku yang 

diharapkan sehingga terjadi perubahan perilaku. Pengetahuan yang baik 

tentang kanker payudara akan membuat seseorang berperilaku untuk 

melakukan deteksi dini kanker payudara yang didiperoleh dari interaksi sosial 

baik dalam kelompok maupun diluar kelompok (Sobur, 2003). Hasil penelitian 

diatas juga sesuai dengan tinjauan teori yang menyebutkan bahwa berdasarkan 

pengalaman dan penelitian, perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan lebih 

langgeng daripada perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan 

(Notoatmodjo, 2007). 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

1. Responden berusia antara  20 – 30 tahun sebanyak 76 responden (78,4%), 

berpendidikan tingkat SMP 45 responden (46,4%), tingkat pengetahuan 

cukup 47 responden (48,5%), perilaku cukup 47 responden (48,5%).  

2. Hasil uji statistik dengan menggunakan Chi-Square didapatkan hasil ada  

hubungan antara tingkat pengetahuan tentang kanker payudara dengan 

perilaku deteksi dini kanker payudara. Terbukti dengan nilai   X
2

hitung 

(20,825) df = (4 – 1) (3 – 1) = 6 dengan taraf kesalahan 5%, jadi nilai 

X
2

hitung > Nilai X
2
tabel (20.825 > 12,592)  dengan signifikan  0,002. < 0,05. 

 

B. Saran  
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1. Diharapkan kepada tenaga kesehatan agar dapat mengembangkan 

wawasan tentang kanker payudara khususnya perilaku deteksi dini kanker 

payudara sehingga dapat memberikan konseling kepada masyarakat. 

2. Pada masyarakat agar menambah pengetahuan tentang kanker payudara 

sehingga dapat melakukan deteksi dini kanker payudara sedini mungkin. 

3. Diharapkan pada penelitian selanjutnya agar alat ukur yang digunakan 

lebih diperbanyak. 
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Lampiran 4 

PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir sebagai salah satu persyaratan 

untuk mencapai gelar sarjana sains, maka saya yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama   :  Roni Yudi Hastuti 

NIM    :  R1109031 

Judul Penelitian : hubungan tingkat pengetahuan tentang kanker payudara  

dengan sikap deteksi dini kanker payudara pada wanita usia 

subur di Desa  Mojodoyong Kedawung Sragen  

Dengan segala kerendahan hati, penulis mohon dengan hormat kepada ibu 

untuk berkenan menjadi responden dalam penelitian saya. 

Partisipasi ibu sangat dibutuhkan sebagai data penelitian dan semata – mata 

untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak ada maksud lain. Semua data yang 

saya peroleh akan saya jaga kerahasiaannya. 

Atas kesediaan dan bantuan yang telah ibu berikan, penulis ucapkan terima 

kasih yang sebesar – besarnya. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

 

Surakarta,   2010 

  

 

Roni Yudi Hastuti 
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Lampiran 5 

 

PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN 

 

 

Dengan ini saya, 

Nama  : 

Umur   : 

Alamat  : 

 

Menyatakan bersedia menjadi responden pada penelitian yang dilakukan oleh : 

Nama  : Roni Yudi Hastuti 

NIM  : R1109031 

 

Untuk diambil data sebagai bahan penelitian tugas akhir yang disusun oleh 

mahasiswa D IV Kebidanan Universitas Sebelas Maret Surakarta tanpa prasangka 

dan paksaan, data yang diberikan akan dirahasiakan dan semata – mata untuk 

kepentingan ilmu pengetahuan. 

Demikian surat pernyataan ini kami buat. 

 

 

 

Surakarta,   2010 

 

 

Responden 
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Lampiran 6 

KUESIONER PENELITIAN  

 

HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN TENTANG KANKER PAYUDARA  

DENGAN PERILAKU DETEKSI DINI KANKER PAYUDARA  

PADA WANITA USIA SUBUR DI DESA MOJODOYONG 

KEDAWUNG SRAGEN 

 

A. Indentitas  

1. No. Resp : ……………………………………   

2. Nama   : ……………………………………    

3. Umur   : …………………………………… 

4. Pendidikan  : …………………………………… 

5. Alamat  : …………………………………… 

 

B. Pertanyaan Pengetahuan  

1. Di bawah ini terdapat beberapa pertanyaan tentang kanker payudara  

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

3. Pilih jawaban yang menurut anda paling benar 

No Pertanyaan SS S TS STS 

1. Kanker merupakan pertumbuhan sel yang tidak 

normal 

    

2. Kanker payudara adalah tumor ganas yang 

menyerang jaringan payudara 

    

3. Kanker payudara hanya terjadi pada wanita     

4. Usia menstruasi pertama kali umur <12 tahun 

merupakan faktor penyebab kanker payudara 

    

5. Wanita yang berusia dibawah 30 tahun dan 

belum menikah tidak beresiko terkena kanker 

payudara 

    

6. Keluar cairan pada putting susu merupakan 

tanda kanker payudara 

    

7. Benjolan keras tanpa rasa sakit pada payudara 

merupakan tanda dan gejala kanker payudara. 

    

8. Perubahan bentuk pada payudara merupakan 

tanda terkena kanker payudara 

    

9. Menkonsumsi makanan berlemak menyebabkan 

kanker payudara 

    

10. Merokok tidak mempunyai resiko terhadap 

kanker payudara. 
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11. Faktor keturunan dan hormon bisa menjadi 

penyeban kanker payudara 

    

12.  Nyeri pada payudara dicurigai sebagai gejala 

kanker payudara 

    

13. Semua saudara dari penderita kanker payudara 

memiliki resiko terkena kanker payudara 

    

14. Wanita yang pernah menderita kanker payudara 

tidak mempunyai resiko terkena kanker 

payudara. 

    

15. Menstruasi pada usia muda/awal mempunyai 

resiko terhadap kanker payudara. 

    

16. Menikah tetapi tidak pernah melahirkan anak 

beresiko terkena kanker payudara. 

    

17. Memberikan ASI pada bayi dapat mencegah 

kanker payudara 

    

18. Pengobatan kanker hanya dapat dilakukan 

dengan pembedahan payudara 

 

 

   

19. Kanker payudara pada stadium awal bisa 

disembuhkan 

    

20. Pada stadium III tumor pada payudara dapat 

menyebar ke dinding dada atau kulit 

    

21. Pemeriksaan payudara tidak penting dilakukan 

wanita. 

    

22. Pemeriksaan payudara tidak dapat dilakukan 

sendiri. 

    

23. Memeriksa payudara sendiri tidak dapat 

mengetahui perubahan pada payudara 

    

24 Pemeriksaan payudara dapat mengetahui lebih 

awal adanya tanda-tanda kanker payudara 

    

25. Pemeriksaan payudara sendiri dilakukan pada 

saat menstruasi 

    

26. Apabila sudah berhenti menstruasi sebaiknya 

tidak melakukan pemeriksaan payudara sendiri 

    

27. Pemeriksaan payudara mempunyai tujuan untuk 

menjaga kebersihan payudara 
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C. Pertanyaan perilaku  

1. Di bawah ini terdapat beberapa pertanyaan tentang perilaku deteksi dini 

kanker payudara  

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

3. Pilih jawaban yang menurut anda paling benar 

No. Pernyataan SS S TS STS 

1. Saya pernah melakukan pemeriksaan payudara 

sendiri 

    

2. Saya tidak pernah memeriksa payudara saya 

saat mandi 

    

3.  Saya pernah bercermin memperhatikan 

payudara saya saat mandi  

    

4. Saya tidak memperhatikan perubahan – 

perubahan yang terjadi pada payudara saya 

    

5. Saya pernah menaikkan tangan ke atas saat 

mandi untuk melihat perbedaan bentuk pada 

payudara saya 

    

6.  Saya tidak pernah meletakkan tangan 

dipinggang saat mandi  

    

7.  Saya pernah melakukan perabaan pada ketiak 

saya  

    

8.  Saya pernah melakukan perabaan pada 

payudara saya dengan telapak tangan  

    

9.  Saya tidak pernah melakukan penekanan pada 

seluruh bagian payudara 

    

10. Saya tidak pernah melakukan penekanan 

putting susu  untuk mengetahui ada cairan yang 

keluar 

    

11 Saya tidak melakukan pemeriksaan payudara 

saya sendiri 

    

12 Saya berdiri di depan cermin untuk melihat 

payudara saya 

    

13 Saya melakukan pemeriksaan payudara sendiri 

setiap bulan 

    

14 Saya melakukan pemeriksaan payudara sendiri 

saat menstruasi 

    

15 Saya melakukan sadari didampingi oleh dokter     

16 Saya tidak bisa melakukan pemeriksaan 

payudara sendiri dengan benar  

    

17 Saya melakukan pemeriksaan payudara saya 

karena disuruh oleh bidan  

    

18 Saya tidak pernah melihat perubahan bentuk 

dan warna kulit payudara dan puting susu 
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19 Saya pernah memeriksa payudara saya karena 

meniru saudara perempuan saya 
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