
 

 

SKRIPSI 

 

“PENGARUH PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PAYUDARA SENDIRI 

(SADARI) TERHADAP PENGETAHUAN DAN KEMAMPUAN SISWI 

DALAM UPAYA DETEKSI DINI KANKER PAYUDARA DI SMP NEG.1 

SIBULUE KAB. BONE” 

 

 

 

Oleh:  

 

RIZKA DAMAYANTI 

C 121 11 279 

 

 

 

FAKULTAS KEPERAWATAN  

UNIVERSITAS HASANUDDIN 

MAKASSAR 

2017 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



i 

 

KATA PENGANTAR 

Puji syukur kepada Allah SWT berkat rahmat, hidayah serta kekuatan 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pengaruh 

Pelaksanaan Pemeriksaan Payudara Sendiri (SADARI) Terhadap Pengetahuan 

Dan Kemampuan Siswi Dalam Upaya Deteksi Dini Kanker Payudara Di SMP 

Neg. 1 Sibulue Kab. Bone”. 

Terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah 

mendorong dan membimbing penulis baik dari segi tenaga, ide-ide, maupun 

pemikiran. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan 

terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Dr. Ariyanti Saleh, S.Kp.,M.Kes selaku Dekan Fakultas Keperawatan 

Universitas Hasanuddin.  

2. Dr. Kadek Ayu Erika, S.Kep.,Ns.,M.Kes dan Nur Fadillah, S.Kep.,Ns.,MN 

selaku pembimbing yang dengan tekun, ikhlas dan penuh kesabaran 

meluangkan waktu, pikiran, masukan dan arahan dalam penyempurnaan 

penelitian dan penulisan skripsi. 

3. Dr. Yuliana Syam, S.Kep.,Ns.,M.Kes., dan Mulhaeriah, 

M.Kep.,Ns.,Sp.Kep.,Mat selaku tim penguji yang memberikan banyak 

masukan dan arahan demi penyempurnaan skripsi ini. 

4. Pemerintah Kabupaten Bone dan Kepala Sekolah SMP Neg. 1 Sibulue 

beserta Stafnya yang telah memberikan izin kepada saya untuk melakukan 

penelitian.  

5. Seluruh Dosen dan Staf Akademik Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas 

Keperawatan Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu dalam 

proses pengurusan surat peneliti. 

6. Ilkafah, S.Kep.,Ns.,M.Kep selaku penasehat akademik (PA) yang senantiasa 

memberi semangat dan dukungan selama proses penyelesaian skripsi ini. 

7. Staf perpustakaan Fakultas Keperawatan Unhas, Andi Nur Awang, S.Hum. 

yang telah membantu menyediakan literatur-literatur yang membantu dalam 

penyelesaian skripsi ini.   



ii 

 

8. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara- saudaraku yang senantiasa 

mendukung, mendoakan dan memberi perhatian yang tiada hentinya. 

9. Teman-teman 1njeks1, teman-teman KKN Ang. 53 Posko Binuang (Ama, 

Eka, Aina, Halimah, Anti, Puspa, Rangga, Ferry, Rial) yang senantiasa 

memberikan dukungan, semangat, dan motivasi serta teman seperjuangan 

pengurusan skripsi yang selalu membantu. Terimakasih untuk setiap doa, 

bantuan, dan semangatnya dalam penyelesaian skripsi ini. 

Hanya doa dan ucapan syukur yang dapat penulis panjatkan semoga Allah 

SWT memberikan balasan atas kebaikan yang pernah diberikan. Penulis 

menyadari skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Penulis mengharapkan 

saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga 

akhirnya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan dimanfaatkan 

sebagaimana mestinya. 

 

 

Makassar ,  Desember 2017 

                                                                                   

        

 

      Rizka Damayanti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

 

 

ABSTRAK 
 

Rizka Damayanti. C12111279. PENGARUH PELAKSANAAN PEMERIKSAAN 

PAYUDARA SENDIRI (SADARI) TERHADAP PENGETAHUAN DAN KEMAMPUAN 

SISWI DALAM UPAYA DETEKSI DINI KANKER PAYUDARA DI SMP NEG. 1 

SIBULUE KAB. BONE, dibimbing oleh Kadek Ayu Erika dan Nur Fadhilah.  

 

Latar belakang: Kanker payudara memiliki prevalensi tertinggi di Indonesia yang menyerang 

usia remaja. Ini menunjukkan bahwa masih rendahnya pengetahuan dan kemampuan remaja putri 

tentang pentingnya melakukan deteksi dini agar terhindar dari kanker payudara. Salah satu cara 

untuk mencegah kanker payudara adalah dengan melakukan pemeriksaan payudara sendiri 

(SADARI). 

Tujuan: Diketahuinya pengaruh pelaksanaan pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) terhadap 

pengetahuan dan kemampuan siswi dalam upaya deteksi dini kanker payudara. 

Metode: Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain penelitian menggunakan 

Quasi- Experimental. Instrument yang digunakan untuk pengetahuan adalah kuesioner sedangkan 

untuk kemampuan menggunakan lembar observasi.  Teknik pengambilan sampel  dalam penelitian 

ini menggunakan Total Sampling dengan jumlah sampel 88 orang. Pengolahan data menggunakan 

uji statistik  Wilcoxon. 

Hasil: Penelitian ini menunjukkan bahwa sebelum pendidikan kesehatan 92% siswi memiliki 

tingkat pengetahuan yang cukup dan setelah pendidikan kesehatan 93.2% pengetahuan siswi 

dalam kategori baik, sedangkan sebelum pendidikan kesehatan 100% siswi tidak mampu 

melakukan SADARI dan setelah pendidikan kesehatan 87.5% mampu untuk melakukan SADARI. 

Dari hasil uji statistik pengetahuan dan kemampuan sebelum dan setelah pendidikan kesehatan 

diperoleh nilai p= 0.000 (p <0.05).  

Kesimpulan: Ada pengaruh pelaksanaan pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) terhadap 

peningkatan pengetahuan dan kemampuan siswi dalam upaya deteksi dini kanker payudara. 

Diharapkan agar pihak sekolah selalu melakukan sosialisasi tentang kesehatan pada wanita dan 

bekerjasama dengan petugas kesehatan terutama tentang pemeriksaan SADARI. 

 
Kata Kunci  : SADARI, Pengetahuan, Kemampuan.  

Sumber Literatur : 41 Kepustakaan (2007-2017) 
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ABSTRACT 

Rizka Damayanti. C12111279. THE EFFECT OF THE IMPLEMENTATION OF BREAST 

SELF-EXAMINATION (BSE) ON THE FEMALE STUDENTS' KNOWLEDGE AND 

ABILITY IN THE EARLY DETECTION OF BREAST CANCER IN SMP NEG. 1 

SIBULUE KAB. BONE, under the guidance of Kadek Ayu Erika and Nur Fadhilah.  

 

Background: Breast cancer has the highest prevalence in Indonesia in attacking the teenagers. 

This shows that the young women have low knowledge about the importance of early detection to 

avoid breast cancer and low ability to do it. One way to prevent breast cancer is to perform breast 

self-examination (BSE). 

Objective: to know the effect of breast self-examination (BSE) on the female students' knowledge 

and ability in the early detection of breast cancer. 

Method: The research type is quantitative research with research design using Quasi-

Experimental. Instrument used for knowledge data is questionnaire and for ability data is by using 

observation sheet. The sampling technique in this study is using Total Sampling with the samples 

of 88 people. The data processing is using Wilcoxon statistical test. 

Results: This study shows that before the health education, 92% of female students have sufficient 

level of knowledge and after the health education, 93.2% of female students have knowledge in 

good category, whereas before the health education, 100% of students are not able to do BSE and 

after the health education, 87.5% of them are able to do BSE. From the result of statistical test of 

knowledge and ability before and after health education, obtained value of p = 0.000 (p <0.05).  

Conclusion: There are some effects of breast self-examination (BSE) to increase the knowledge 

and ability of female students in the effort of early detection of breast cancer. It is expected that the 

school always socialize about health in women and cooperate with health personnel especially 

about BSE. 

 
Keywords  : BSE, Knowledge, Ability.  

Literature Sources : 41 Literature (2007-2017) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kanker merupakan suatu penyakit dengan prevalensi cukup tinggi di 

dunia. Kanker sebagai salah satu penyebab utama kematian di negara-negara 

yang kurang berkembang, dengan angka kematian sebanyak 8,2 juta orang 

pada tahun 2012 (Kusmiyati, 2013). Kanker payudara atau carsinoma 

mammae adalah pertumbuhan sel yang tidak dapat dikendalikan oleh kelenjar 

penghasil air susu (lobular), saluran kelenjar dari lobular ke puting payudara 

(duktus), dan jaringan penunjang payudara yang mengelilingi lobular, duktus, 

pembuluh darah dan pembuluh limfe, tetapi tidak termasuk kulit  (American 

Cancer Society, 2014). Kanker payudara (carcinoma mammae) merupakan 

suatu kondisi dimana penyakit ini selnya telah kehilangan pengendalian dan 

mekanisme normalnya, sehingga akan mengakibatkan pertumbuhan yang tidak 

normal, cepat dan tidak terkendali yang terjadi pada jaringan payudara (Sinaga 

& Ardayani, 2016). 

Menurut data GLOBOCAN, International Agency For Research on 

Cancer(IARC) pada tahun 2012 dalam Kementrian Kesehatan RI Pusat Data 

dan Informasi Kesehatan (2015) diketahui bahwa di dunia kanker payudara 

memiliki  persentase kasus baru (setelah dikontrol oleh umur) tertinggi, yaitu 

sebesar 43,3%, dan persentase kematian (setelah dikontrol oleh umur) akibat 

kanker ini sebesar 12,9%. Data World Health Organization (WHO), (2013) 

menunjukkan bahwa kejadian kanker di dunia semakin meningkat dari 12,7 
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juta kasus pada tahun 2008 menjadi 14,1 juta kasus pada tahun 2012, 

sedangkan jumlah angka kematian meningkat dari 7,6 juta orang pada tahun 

2008 menjadi 8,2 juta pada tahun 2012.  

Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (2017) prevalensi tumor/ 

kanker di Indonesia adalah 1.4 per 1000 penduduk, atau sekitar 347.000 orang. 

Kanker tertinggi di Indonesia pada perempuan adalah kanker payudara dan 

kanker leher rahim. Berdasarkan estimasi GLOBOCAN (IARC) tahun 2012, 

insidens kanker payudara masih menempati urutan pertama kasus baru dan 

kematian akibat kanker, yaitu sebesar 43,3% dan 12,9% pada penduduk 

perempuan di dunia (Kementrian Kesehatan RI Pusat Data dan Informasi 

Kesehatan, 2015). Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi 

Selatan prevalensi tertinggi untuk penyakit kanker, yaitu sebesar 1,7%. Kanker  

yang paling banyak diderita oleh masyarakat adalah kanker payudara dan 

kanker leher rahim (serviks). Data Dinas menyebutkan bahwa penderita kanker 

seviks dan payudara terbesar  di kota Makassar, Kabupaten Gowa, Wajo, Bone, 

dan Luwu Utara (Kementrian Kesehatan RI Pusat Data dan Informasi 

Kesehatan, 2015) 

Seiring perkembangan zaman, jumlah penderita kanker payudara di 

Indonesia terus bertambah. Pada awalnya kanker payudara ini hanya 

menyerang perempuan yang berusia di atas 30 tahun namun saat ini kanker 

payudara juga menyerang perempuan yang berusia muda atau remaja (Sinaga 

& Ardayani, 2016). Hal ini sejalan dengan  hasil penelitian yang pernah 

dilakukan di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan bahwa 
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terdapat 13 (4,2%) kasus dari  312 kasus kanker payudara yang diteliti 

menyerang usia 13-25 tahun. Selain itu, berdasarkan hasil penelitian di Hope 

Clinik Medan, dari 78 penderita kanker payudara terdapat diantaranya 6 kasus 

(7,8%) yang menyerang usia 15- 25 tahun (Sinaga & Ardayani, 2016). 

 Satu-satunya cara yang paling efektif yang dapat dilakukan untuk 

deteksi dini kemungkinan timbulnya penyakit ini adalah dengan melakukan 

Pemeriksaan Payudara Sendiri (SADARI) yang dapat menekan angka kematian 

sebesar 25-30%. Untuk para wanita yang memiliki tingkat pengetahuan dan 

pemahaman yang rendah tentang kanker payudara dan cara deteksinya perlu 

diberikan informasi mengenai kanker payudara dan cara deteksinya yaitu 

SADARI sejak usia remaja (Viviyawati, 2014). Hal ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Savabi-esfahani, Taleghani, Noroozi, & 

Tabatabaeian (2017) yang menunjukkan bahwa dari 314 wanita, 113 (36%) 

memiliki pengetahuan kurang dan 132 (42%) memiliki pengetahuan cukup. 

Lebih dari sepertiga (38,2%) mendapatkan informasi tentang kanker payudara 

dan skrining dari TV dan radio. 

Walaupun pemeriksaan SADARI ini merupakan cara yang termudah 

dan efektif tetapi pada kenyataannya masih banyak wanita khususnya remaja 

putri yang belum mengetahui tentang kesehatan reproduksinya, khususnya 

pengetahuan tentang kanker payudara dan praktik SADARI. Hal ini disebabkan 

karena kurangnya pendidikan kesehatan tentang pemeriksaan SADARI. Maka 

sangatlah penting untuk dilakukan pendidikan kesehatan dengan harapan dapat 

mengubah pengetahuan dan kemampuan tentang reproduksi pada siswi . 
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Perilaku pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) adalah aktivitas 

pemeriksaan payudara yang dilakukan seseorang untuk mengetahui adanya 

gangguan pada payudaranya, apabila hal ini tidak dilakukan maka akan 

berdampak kegagalan deteksi dini pada kanker payudara (Syaiful & Aristantia, 

2016). 

 Hasil penelitian yang dilakukan oleh Syaiful & Aristantia (2016) 

menunjukan bahwa ada perbedaan ketrampilan siswi dalam melakukan 

pemeriksan SADARI. Sehingga hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan 

bahwa pendidikan kesehatan melalui metode demonstrasi tentang ketrampilan 

praktik SADARI berpengaruh terhadap ketrampilan praktik SADARI di SMA 

Muhammadiyah 1 Metro. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan di 

Kabupaten Sukoharjo dengan responden remaja putri berusia 12- 22 tahun 

didapatkan bahwa sebanyak 133 responden (65,8%) memiliki pengetahuan 

kurang tentang cara melakukan SADARI, 92 responden (45,5%) memiliki 

pengetahuan kurang tentang prosedur SADARI, 95 responden (47%) memiliki 

pengetahuan kurang tentang waktu SADARI, dan 94 responden (46,5%) 

memiliki pengetahuan kurang tentang hasil SADARI (Handayani & 

Sudarmiati, 2012). 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Amalia, Salma, & 

Rahma (2014) dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan distribusi umur 

dan umur menarche pada dua Sekolah Menengah Atas (SMAN 5 Makassar dan 

SMA Islam Athirah Makassar), secara proporsional berdasarkan sampel jumlah 

siswa SMAN 5 Makassar sebanyak 213 responden, SMA Islam Athirah 
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Makassar sebanyak 56 responden. Sebagian besar responden berumur 14 tahun 

dan 18 tahun masing-masing sebesar 34,7% dan 32,1%, dengan umur 

menarche 12 tahun dan 13 tahun masing-masing sebesar 38,5% dan 33,9%, 

dan memiliki riwayat kanker payudara keluarga masing-masing sebesar 5,6% 

dan 16,1%.  

SMP Neg. 1 Sibulue merupakan salah satu SMP yang terdapat di 

Kecamatan Sibulue Kab. Bone dengan jumlah populasi siswi kelas VIII dan IX 

sebanyak 106 siswi. Sekolah ini dipilih oleh peneliti karena berdasarkan  hasil 

dari data yang diperoleh berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada 

beberapa guru dan siswi di SMP Neg. 1 Sibulue diketahui bahwa belum pernah 

mendapatkan informasi tentang SADARI serta belum pernah diadakan 

Pendidikan Kesehatan tentang SADARI sebelumnya sehingga menjadi dasar 

bagi  peneliti untuk melakukan penelitian di SMP Neg. 1 Sibulue. 

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

lebih lanjut tentang “Pendidikan Kesehatan Pemeriksaan Payudara Sendiri 

(SADARI) Terhadap Pengetahuan dan Kemampuan Siswi Dalam Upaya 

Deteksi Dini Kanker Payudara di SMP Neg. 1 Sibulue Kab. Bone”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Prevalensi kanker payudara semakin meningkat di Indonesia. Ini 

menunjukkan bahwa masih rendahnya kesadaran, pengetahuan, dan 

kemampuan masyarakat tentang pentingnya melakukan deteksi dini agar 

terhindar dari kanker payudara. Salah satu cara untuk mencegah kanker 
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payudara adalah dengan melakukan pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) 

sebagai deteksi dini kanker payudara. 

 Salah satu sasaran  dari upaya pencegahan kanker payudara adalah 

remaja putri, sehingga akan meningkatkan status kesehatan mereka. Untuk itu 

perlu diberikan informasi dan pengetahuan sejak dini tentang pemeriksaan 

payudara sendiri (SADARI).  Berdasarkan permasalahan diatas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Pengaruh pelaksanaan 

SADARI (Pemeriksaan Payudara Sendiri) Terhadap Pengetahuan dan 

Kemampuan Siswi Dalam Upaya Deteksi Dini Kanker Payudara di SMP Neg. 

1 Sibulue Kab. Bone”. 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Diketahuinya pengaruh pelaksanaan pemeriksaan payudara sendiri 

(SADARI) terhadap pengetahuan dan kemampuan siswi dalam upaya 

deteksi dini kanker payudara. 

2. Tujuan Khusus 

a. Diketahuinya pengetahuan siswi tentang pelaksanaan pemeriksaan 

payudara sendiri (SADARI) sebelum dan setelah pendidikan kesehatan. 

b. Diketahuinya kemampuan siswi dalam pelaksanaan pemeriksaan 

payudara sendiri (SADARI) sebelum dan setelah pendidikan kesehatan. 
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D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat bagi Program Studi Ilmu Keperawatan 

Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk menambah 

kepustakaan tentang pendidikan kesehatan pemeriksaan payudara sendiri 

(SADARI) terhadap pengetahuan dan kemampuan siswi dalam upaya 

deteksi dini kanker payudara dan dapat menjadi masukan bagi peneliti 

selanjutnya. 

2. Manfaat bagi Perawat 

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang pendidikan kesehatan 

pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) terhadap pengetahuan dan 

kemampuan siswi dalam upaya deteksi dini kanker payudara. 

3. Manfaat bagi Peneliti 

Diharapkan peneliti dapat menambah wawasan dalam bidang peneliti serta 

menambah pengetahuan tentang pendidikan kesehatan pemeriksaan 

payudara sendiri (SADARI) terhadap pengetahuan dan kemampuan siswi 

dalam upaya deteksi dini kanker payudara. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum tentang Kanker Payudara 

a. Definisi 

Kanker payudara atau Carsinoma Mammae adalah pertumbuhan sel 

yang tidak dapat dikendalikan oleh kelenjar penghasil air susu (lobular), 

saluran kelenjar dari lobular ke puting payudara (duktus), dan jaringan 

penunjang payudara yang mengelilingi lobular, duktus, pembuluh darah dan 

pembuluh limfe, tetapi tidak termasuk kulit (American Cancer Society, 

2014). 

Kanker payudara (carcinoma mammae) merupakan suatu kondisi 

dimana penyakit ini selnya telah kehilangan pengendalian dan mekanisme 

normalnya, sehingga akan mengakibatkan pertumbuhan yang tidak normal, 

cepat dan tidak terkendali yang terjadi pada jaringan payudara (Sinaga & 

Ardayani, 2016). 

b. Penyebab Kanker Payudara 

Penyebab kanker payudara secara pasti belum diketahui namun 

banyak sekali pemicunya antara lain adalah adanya pertumbuhan sel tidak 

normal dalam payudara dan terjadi penuaan sel (Suryaningsih & Sukaca, 

2009). 
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c. Jenis- jenis Kanker Payudara 

Jenis- jenis kanker payudara menurut Nurcahyo (2010) antara lain: 

1. Tumor Jinak (Fibroadenoma Mamae)  

Tumor jinak ini berkembang di jaringan dan kelenjar susu. 

2. LCIS (Lobular Carcinoma In Situ) 

LCIS ini tidak meluas tetapi hanya terjebak pada kelenjar susu. 

3. DCIS (Ductal Carcinoma In Situ) 

DCIS adalah perkembangan sel abnormal yang menyerang sel- sel pada 

saluran susu. 

4. ILC (Infiltrating Lobular Carcinoma) 

Kanker jenis ini menyerang jaringan payudara di bawah kulit, didalam 

kelenjar susu dan menyebar ke jaringan lemak serta jaringan penyangga 

payudara. 

5. IDC (Infiltrating Ductal Carcinoma) 

Jenis kanker ini paling banyak menyerang. IDC berawal dari saluran susu 

dan menyebar melalui aliran sarah serta jaringan limfa ke bagian tubuh 

lainnya. 

d. Pemicu Kanker Payudara 

Menurut Nurcahyo (2010) Faktor pemicu atau faktor resiko tumbuhnya sel 

kanker payudara yaitu: 

1. Keturunan 

2. Usia reproduksi 

3. Penggunaan hormon buatan 
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4. Komsumsi lemak berlebih  

5. Radiasi  

6. Periode usia subur (Menstruasi) 

7. Faktor usia dan ras  

8. Kepadatan payudara  

9. Masa menyusui 

10. Pemakaian obat DES (Diethilstilbestrol) 

11. Komsumsi Alkohol 

12. Kebiasaan merokok 

13. Makanan  

Beberapa faktor berdasarkan tingkat resiko terkait kanker payudara menurut 

Olfah, Mendri, & Badi’ah (2013) yaitu: 

1. Resiko tinggi 

a. Usia lanjut 

b. Melahirkan anak pertama setelah usia 30 tahun. 

c. Ikatan keluargga dekat (ibu, kakak, bibi dari ibu) menderita atau 

terkena kanker payudara. 

d. Adanya riwayat tumor payudara. 

e. Sebelumnya sudah memiliki diagnosa kanker payudara. 

2. Resiko sedang 

a. Menstruasi dini (sebelum usia 12 tahun). 

b. Terlambat mengalami menopause (setelah usia 50 tahun). 

c. Penggunaan hormon pada gejala menopause. 
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d. Terkena radiasi berlebihan dibawah usia 35 tahun. 

e. Memiliki riwayat kanker uterus, ovarium atau kolon. 

3. Kemungkinan beresiko 

a. Penggunaan reserpin prolaktin dalam jangka waktu yang lama. 

b. Kegemukan, komsumsi lemak yang berlebih. 

c. Stress psikologi yang bersifat kronik. 

e. Tanda dan Gajala Kanker Payudara 

Umumnya yang menjadi keluhan yaitu adanya benjolan atau massa 

di payudara, adanya rasa sakit yang dirasakan, keluar cairan dari puting 

susu, timbulnya kelainan pada kulit (kemerahan, adanya dimpling/ lekukan 

kedalam), pembesaran kelenjar getah bening. 

Menurut Olfah et al. (2013) Tanda dan gejala berdasarkan fase 

kanker payudara yaitu sebagai berikut: 

1. Fase awal 

Pada fase awal kanker payudara asimptomatik (tanpa tanda dan gejala). 

Tanda da gejala yang paling umum yaitu adanya benjolan dan penebalan 

payudara. Sekitar 90% tanda dan gejalanya ditemukan oleh penderita 

sendiri, dan pada stadium dini kanker payudara tidak menimbulkan 

keluhan. 

2. Fase lanjut 

a) Bentuk dan ukuran payudara mulai berubah, berbeda dari sebelumnta. 

b) Luka pada payudara tidak kunjung sembuh walaupun sudah diobati. 

c) Eksim pada puting susu dan sekitarnyatidak kunjung sembuh. 
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d) Puting susu terasa sakit, keluar darah, nanah ataupun cairan encer dari 

puting atau air susu pada wanita yang sedang hamil atau tidak 

menyusui. 

 

e) Puting susu tertarik masuk kedalam. 

f) Kulit payudara mengerut seperti kulit jeruk. 

3. Metastase luas 

a) Pembesaran kelenjar getah bening supraklavikula dan servikal 

b) Hasil rotgen thorak abnormal dengan atau tanpa efusi pleura. 

c) Peningkatan alkali fosfatase atau nyeri tulang berkaitan dengan 

penyebarannya sudah sampai ke tulang. 

d) Fungsi hati abnormal. 

f. PencegahanKanker Payudara 

Strategi pencegahan yang paling efektif untuk penyakit tidak 

menular yaitu promosi kesehatan dan deteksi dini, begitupun pada kanker 

payudara, pencegahan yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut: 

1. Pencegahan primer 

Pencegahan primer atau pencegahan yang paling utama 

dilakukan. Caranya adalah dengan upaya menghindarkan diri dari 

keterpaparan berbagai faktor risiko dan melaksanakan pola hidup sehat 

(Suryaningsih & Sukaca, 2009). 

Hal- hal yang dapat  dilakukan dengan pencegahan primer menurut Olfah 

et al. (2013) dan Nurcahyo (2010) sebagai berikut: 
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a. Pahami keaadaan diri anda 

b. Mengatur usia reproduksi 

c. Berikan ASI pada anak anda 

d. Menjaga berat badan 

e. Hindari alkohol dan rokok 

f. Diet makan sehat/ kurangi lemak 

g. Menghindari stress 

h. Olahraga  

i. Makan lebih banyak buah dan sayuran 

j. Cukupi kebutuhan vitamin D 

2. Pencegahan sekunder 

Pencegahan sekunder yang dilakukan terhadap individu yang 

memiliki risiko untuk terkena kanker payudara adalah dengan melakukan 

deteksi dini melalui beberapa metode seperti mamografi atau periksa 

payudara sendiri (SADARI) (Olfah et al., 2013). 

3. Pencegahan tersier 

Pencegahan tersier yang dilakukan lebih diarahkan kepada 

individu yang telah positif menderita kanker payudara. Penanganan yang 

tepat pada kanker payudara disesuaikan dengan stadiumnya agar dapat 

mengurangi kecacatan dan memperpanjang harapan hidup penderita. 

Pencegahan tersier bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup 

penderita serta mencegah komplikasi penyakit dan meneruskan 

pengobatan. 
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Pencegahan yang dapat dilakukan antara lain: 

a. Memberikan ASI selama diyakini dapat menolong untuk mencegah 

kanker payudara. 

b. Diet yang seimbang dan baik serta rendah lemak dan gula, dan 

sebaiknya dilakukan pada masa kanak-kanak. 

c. Sebagian ahli juga percaya bahwa vitamin A (beta carotene) dapat 

mencegah kanker (Olfah et al., 2013). 

 

B. Deteksi Dini dengan SADARI (Pemeriksaan Payudara Sendiri) 

a. Definisi SADARI 

SADARI adalah pemeriksaan yang dilakukan pada wanita dengan 

menggunakan cermin untuk deteksi dini kanker payudara yang bertujuan 

untuk mengetahui kemungkinan besar adanya benjolan yang berkembang 

menjadi kaker ganas (Olfah et al., 2013). 

b. Tujuan SADARI 

Tujuan utama SADARI adalah membantu wanita dalam melakukan  

deteksi secara dini kemungkinan terjadinya kanker payudara dengan 

mengamati payudara dari depan, sisi kiri, dan sisi kanan (Olfah et al., 2013).  

c. Siapa yang harus melakukan SADARI 

Menurut Nisman (2011) wanita yang dianjurkan melakukan SADARI atau 

Breast Self Examination (BSE) untuk mengurangi memicu kejadian kanker 

payudara waktu pelaksanaan SADARI sebagai berikut: 

1. Wanita usia subur : 7-10 hari setelah menstruasi.  
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2. Wanita pascamenopause : pada waktu tertentu setiap bulan. 

3. Setiap wanita berusia diatas 20 tahun perlu melakukan pemeriksan 

payudara sendiri (SADARI) setiap bulan. 

4. Pemeriksaan payudara sendiri pada wanita yang berumur ≥20 tahun 

dapat dilakukan setiap tiga bulan sekali. 

5. Wanita yang berisiko tinggi sebelum mencapai 50 tahun perlu melakukan 

mamografi setiap tahun, pemeriksaan payudara oleh dokter setiap 2 

tahun.  

6. Wanita yang berusia antara 20-40 tahun : 

a) Mamogram awal atau dasar antara usia 35 sampai 40 tahun. 

b) Melakukan pengujian payudara pada dokter setiap 3 tahun.  

7. Wanita yang berusia antara 40-49 tahun melakukan pemeriksaan 

payudara pada dokter dan mamografi setiap 1-2 tahun.  

8. Wanita yang berusia diatas 50 tahun melakukan pemeriksaan payudara 

pada dokter dan mamogarfi setiap tahun. 

d. Waktu SADARI 

Menurut Indriasari (2009) waktu yang tepat untuk melakukan SADARI 

yaitu: 

1. Waktu yang paling dianjurkan untuk melakukan SADARI yaitu, pada 7-

10 hari  setelah haid. 

2. Bagi wanita yang menopause, SADARI dilakukan setiap bulannya 

(misalnya setiap tanggal 5 atau memilih tanggal lahirnya untuk dilakukan 

SADARI. 
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3. SADARI biasanya berlangsung tidak lebih dari 2-3 menit. 

e. Manfaat pemeriksaan SADARI 

Menurut Nisman (2011) deteksi dini merupakan langkah awal yang 

sangat penting untuk mengetahui secara dini adanya tumor atau benjolan 

pada payudara sehingga dapat mengurangi tingkat kematian karena penyakit 

kanker tersebut. Keuntungan dari deteksi dini bermanfaat untuk 

meningkatkan kemungkinan harapan hidup pada wanita penderita kanker 

payudara. Hampir 85% gangguan atau benjolan ditemukan oleh penderita 

sendiri melalui pemeriksaan dengan benar. Selain itu, SADARI adalah 

metode termudah, tercepat, termurah, dan paling sederhana yang dapat 

mendeteksi secara dini kanker payudara 

f. Langkah-langkah melakukan pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) 

Menurut Olfah et al. (2013) langakah-langkah dalam melakukan 

pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) adalah sebagai berikut:  

1. Melihat Perubahan di Hadapan Cermin.  

Lihat pada cermin, bentuk dan keseimbangan bentuk payudara (simetris  

atau tidak).  

Cara melakukan : 

Tahap 1: Melihat perubahan bentuk dan besarnya, perubahan puting susu, 

serta kulit payudara didepan kaca. Sambil berdiri tegak depan 

cermin, posisi kedua lengan lurus ke bawah disamping badan. 

Perhatikan bentuk dan ukuran payudara. Normal jika ukuran satu 

dengan yang lain tidak sama. Kemudian, perhatikan juga bentuk 

puting dan warna kulit. Rata-rata payudara berubah tanpa kita 
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SADARI. Perubahan yang perlu diwaspadai adalah jika payudara 

berkerut, cekung ke dalam, atau menonjol ke depan karena 

benjolan. Puting yang berubah posisi di mana seharusnya menonjol 

keluar, malahan tertarik ke dalam, dengan warna memerah, kasar, 

dan terasa sakit. 

Tahap 2: Periksa payudara dengan tangan diangkat diatas kepala. Dengan 

tujuan untuk melihat retraksi kulit, perlekatan tumor terhadap 

otot dibawahnya atau kelainan pada kedua payudara. Kembali 

amati perubahan yang terjadi pada payudara Anda, seperti 

perubahan warna, tarikan, tonjolan, kerutan, perubahan bentuk 

puting atau permukaan kulit menjadi kasar. 

Tahap 3: Berdiri tegak didepan cermin dengan tangan diletakkan disamping 

kanan dan kiri. Miringkan badan ke kanan dan kiri untuk melihat 

adanya perubahan pada payudara.  

Tahap 4: Menegangkan otot-otot bagian dada dengan berkacak pinggang/ 

tangan menekan pinggul yang bertujuan untuk menegangkan otot 

di daerah axilla. Lalu perhatikan apakah ada kelainan seperti di 

atas. Masih dengan posisi demikian, bungkukkan badan dan 

tandai apakah ada perubahan yang mencurigakan perubahan atau 

kelainan atau puting. 

2. Melihat Perubahan Bentuk Payudara dengan Berbaring. 

Tahap 1 : Persiapan 

Dimulai dari payudara kanan, baring menghadap ke kiri dengan 

membengkokkan kedua lutut Anda. Letakkan bantal atau handuk mandi 
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yang telah dilipat di bawah bahu sebelah kanan untuk menaikan bagian 

yang akan diperiksa. Kemudian letakkan tangan kanan Anda di bawah 

kepala. Gunakan tangan kiri Anda untuk memeriksa payudara kanan. 

Gunakan telapak jari-jari Anda untuk memeriksa sembarang benjolan 

atau penebalan. Periksa payudara Anda dengan menggunakan Vertical 

Strip dan Circular membentuk sudut 90 derajat. 

 

Tahap 2: Pemeriksaan Payudara dengan Vertical Strip 

Memeriksa seluruh bagian payudara dengan cara vertical, dari 

tulang selangka dibagian atas ke bra-line di bagian bawah, dan garis 

tengah antara kedua payudara ke garis tengah bagian ketiak Anda. 

Gunakan tangan kiri untuk mengawali pijatan pada ketiak kemudian 

putar dan tekan kuat untuk merasakan adanya benjolan. Gerakkan tangan 

Anda perlahan-lahan ke bawah bra line dengan putaran ringan dan tekan 

kuat di setiap tempat. Di bagian bawah bra line, bergerak kurang lebih 2 

cm kekiri dan terus ke arah atas menuju tulang selangka dengan memutar 

dan menekan. Bergeraklah ke atas dan ke bawah mengikuti pijatan dan 

meliputi seluruh bagian yang ditunjuk. 

Tahap 3: Pemeriksaan Payudara dengan Cara Memutar 

Berawal dari bagian atas payudara Anda, buat putaran yang besar. 

Bergeraklah sekeliling payudara dengan memperhatikan benjolan yang 

luar biasa. Buatlah sekurang-kurangnya tiga putaran kecil sampai ke 

puting payudara. Lakukan sebanyak 2 kali. Sekali dengan tekanan ringan 



19 

 

dan sekali dengan tekanan kuat. Jangan lupa periksa bagian bawah areola 

mammae. Tekanan payudara memutar searah jarum jam dengan bidang 

datar dari jari-jari Anda yang dirapatkan. Dimulai dari posisi jan 12.00 

pada bagian puting susu. 

Tahap 4: Pemeriksaan Cairan di Puting Payudara 

Menggunakan kedua tangan, kemudian tekan payudara Anda 

untuk melihat adanya cairan yang tidak normal dari puting payudara.  

Tahap 5: Memeriksa Ketiak  

Letakkan tangan kanan Anda ke samping dan rasakan ketiak 

Anda dengan teliti, apakah teraba benjolan yang tidak normal atau tidak. 

 

C. Tinjauan Umum tentang Pendidikan Kesehatan 

a. Definisi  

Pendidikan kesehatan merupakan upaya- upaya yang direncanakan 

untuk mengubah perilaku individu, kelompok, keluarga, dan masyarakat 

melalui proses pendidikan (Maulana, 2009). Pendidikan kesehatan adalah 

serangkaian upaya yang dilakukan untuk mempengaruhi orang lain, 

individu, kelompok, keluarga, maupun masyarakat sehingga terlaksana 

suatu perilaku hidup bersih dan sehat (Efendi & Makhfudli, 2013). 

b. Tujuan Pendidikan Kesehatan 

Secara umum, tujuan pendidikan kesehatan adalah untuk mengubah 

pengetahuan, sikap, dan keterampilan individu atau kelompok masyarakat 

dalam bidang kesehatan, membina dan memelihara perilaku hidup sehat 
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serta berperan aktif dalam upaya mewujudkan derajat kesehatan secara 

optimal (Nursalam & Efendi, 2012). 

c. Sasaran Pendidikan Kesehatan 

Sasaran pendidikan kesehatan menurut  Susilo (2011) yaitu: 

1. Masyarakat umum yang berorientasi pada masyarakat pedesaan. 

2. Masyarakat dalam kelompok tertentu. 

3. Sasaran individu dengan teknik pendidikan kesehatan individu. 

d. Ruang Lingkup Pendidikan Kesehatan 

Nursalam & Efendi (2012) mengungkapkan bahwa secara garis besar ruang 

lingkup pendidikan kesehatan di komunitas, sebagai berikut: 

1. Dimensi sasaran pendidikan: individu, keluarga, kelompok khusus, dan 

masyarakat. 

2. Dimensi tempat pelaksanaan: sekolah, pelayanan kesehatan, perusahaan, 

dan tempat kerja. 

3. Dimensi tingkat pelayanan kesehatan berdasarkan lima tingkat 

Pencegahan leavel dan Clark yaitu promosi kesehatan, perlindungan 

khusus, diagnosis dini, dan pengobatan segera, pembatasan kecacatan 

dan rehabilitasi.  

e. Tahap- tahap Pendidikan Kesehatan 

Tahap- tahap kegiatan pendidikan kesehatan, yaitu: 

1. Tahap Sensitisasi 

Tahap ini dilakukan dengan tujuan memberikan informasi untuk 

menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap adanya hal- hal penting 
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yang berkaitan dengan kesehatan (misalnya kesadaran akan kesehatan, 

pelayanan kesehatan, wabah penyakit, kegiatan imunisasi, dll) (Susilo, 

2011). 

2. Tahap Publisitas 

Tahap ini merupakan kelanjutan dari tahap sensitisasi yang bertujuan 

untuk menjelaskan lebih lanjut jenis atau macam pelayanan kesehatan di 

fasilitas pelayanan kesehatan, misalnya di Puskesmas (Maulana, 2009). 

3. Tahap Edukasi 

Tahap edukasi Bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan 

kemampuan, mengubah sikap serta mengarahkan kepada perilaku yang 

diinginkan dengan cara menggunakan metode belajar mengajar (Susilo, 

2011). 

4. Tahap Motivasi 

Dalam tahap ini, pendidikan kesehatan yang telah diikuti oleh 

masyarakat/ individu, benar-benar dapat mengubah perilaku sehari-

harinya sesuai dengan perilaku yang dianjurkan dalam pendidikan 

kesehatan sebelumnya (Susilo, 2011). 

f. Metode dalam Pendidikan Kesehatan 

Metode pendidikan kesehatan adalah suatu kegiatan untuk menyampaikan 

pesan kesehatan kepada individu, kelompok, atau masyarakat. Dengan 

harapan bahwa dengan adanya pesan tersebut individu, kelompok, atau 

masyarakat dapat memperoleh pengetahuan tentang kesehatan yang lebih 



22 

 

baik. Metode pembelajaran dalam pendidikan kesehatan menurut Murwani 

(2014) berupa: 

1. Metode pendidikan undividual 

a. Bimbingan dan penyuluhan 

b. Wawancara (interview) 

2. Metode pendidikan kelompok 

a. Ceramah 

b. Seminar 

3. Metode pendidikan massa 

a. Ceramah umum 

b. Pidato melalui media elektronik 

Metode ini dipilih berdasarkn tujuan pendidikan, kemampuan perawat 

sebagai tenaga pengajar, kemampuan individu/ keluarga/ kelompok/ 

masyarakat, besarnya kelompok, waktu pelaksanaan pendidikan 

kesehatan, serta ketersediaan fasilitas pendukung. 

Menurut Notoadmojo (2010) berdasarkan pendekatan sasaran yang ingin 

dicapai, penggolongan metode pendidikan ada 3 (tiga) yaitu:  

1. Metode berdasarkan pendekatan perorangan  

Metode ini bersifat individual dan biasanya digunakan untuk membina 

perilaku baru, atau membina seorang yang mulai tertarik pada suatu 

perubahan perilaku atau inovasi. Dasar digunakannya pendekatan 

individual ini karena setiap orang mempunyai masalah atau alasan yang 
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berbeda-beda sehubungan dengan penerimaan atau perilaku baru 

tersebut.  

Ada 2 bentuk pendekatannya yaitu : 

a) Bimbingan dan penyuluhan (Guidance and Counceling)  

b) Wawancara  

2. Metode berdasarkan pendekatan kelompok  

Penyuluh berhubungan dengan sasaran secara kelompok. Dalam 

penyampaian promosi kesehatan dengan metode ini kita perlu 

mempertimbangkan besarnya kelompok sasaran serta tingkat pendidikan 

formal dari sasaran. Ada 2 jenis tergantung besarnya kelompok, yaitu :  

a) Kelompok besar  

b) Kelompok kecil  

3. Metode berdasarkan pendekatan massa  

Metode pendekatan massa ini cocok untuk mengkomunikasikan pesan- 

pesan kesehatan yang ditujukan kepada masyarakat. Sehingga sasaran 

dari metode ini bersifat umum, dalam arti tidak membedakan golongan 

umur, jenis kelamin, pekerjaan, status social ekonomi, tingkat 

pendidikan, dan sebagainya, sehingga pesan-pesan kesehatan yang ingin 

disampaikan harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat ditangkap 

oleh massa. 

 

D. Tinjauan Umum tentang Pengetahuan 

a. Definisi 
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Pengetahuan merupakan hasil “tahu” dan  terjadi setelah orang 

melakukan  penginderaan terhadap suatu objek tertentu dimana 

penginderaan ini terjadi melalui panca indra yang dimiliki oleh manusia 

yakni penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba dengan 

tersendiri. Adapun hal yang mempengaruhi pada saat penginderaan sampai 

menghasilkan pengetahuan adalah  intensitas perhatian presepsi terhadap 

suatu objek dan ebagian besar pengetahuan manusia di peroleh melalui mata 

dan telinga (Notoatmodjo, 2012b). 

Pengetahuan adalah kesan didalam pikiran manusia sebagai hasil 

penggunaan panca inderanya. Pengetahuan adalah segala apa yang diketahui 

berdasarkan pengalaman yang telah didapatkan oleh setiap manusia  

b. Tingkat Pengetahuan 

Pengetahuan merupakan domain yang sangat penting dalam 

membentuk tindakan seseorang (over behavior)(Wawan & Dewi, 2010). 

Pengetahuan yang tercakup dalam domain kognitif memiliki 6 tingkatan 

yaitu: 

1) Tahu (Know) 

Tahu   adalah   mengingat   suatu   materi   yang   telah   dipelajari 

sebelumnya, pada tingkatan ini recall (mengingat kembali) terhadap 

sesuatu yang spesifik dari seluruh bahan yang telah dipelajari atau 

diterima. Oleh karena  itu tingkatan ini merupakan tingkatan yang paling 

rendah. 

2) Memahami (Comprehension) 
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Memahami dapat diartikan sebagai suatu kemampuan dalam menjelaskan 

dan menyebutkan secara benar   tentang   objek  yang  diketahui   dan   

dapat   menginterprestasikan   materi tersebut. Orang yang sudah paham 

terhadap suatu objek atau materi harus dapat menjelaskan, menyebutkan, 

menyimpulkan, meramalkan dan sebagainya terhadap objek yang 

dipelajari seperti dapat menjelaskan mengapa harus makan-makanan 

yang bergizi. 

3) Aplikasi (Application) 

Aplikasi dapat diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menggunakan 

meteri yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi sebenarnya. 

Aplikasi ini dapat diartikan sebagai aplikasi atau penggunaan hukum-

hukum, rumus, metode dan prinsip dalam konteks atau situasi yang lain. 

Misalnya dapat menggunakan rumus statistika dalam perhitungan hasil 

penelitian, dapat menggunakan prinsip-prinsip siklus pemecahan masalah 

(problem solving cycle) di dalam pemecahan suatu masalah kesehatan 

dari kasus yang diberikan. 

4) Analisis (Analysis) 

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan suatu materi atau 

suatu objek kedalam komponen-komponen, tetapi masih didalam suatu 

struktur organisasi dan masih ada kaitannya dengan satu sama lain. 

Kemampuan analisis ini didapat dari penggunaan kata kerja, seperti dapat 

menggambarkan, membedakan, memisahkan, mengelompokkan dan 

sebagainya. 
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5) Sintesis (Synthesis) 

Sintesis adalah suatu kemampuan untuk menghubungkan bagian- bagian 

di dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru. Sintesis ini adalah suatu 

kemampuan untuk menyusun , merencanakan, meringkas, menyesuaikan 

teori atau rumusan yang ada. 

6) Evaluasi (Evaluation) 

Evaluasi adalah kemampuan untuk melakukan penilaian terhadap suatu 

objek atau materi berdasarkan pada suatu kriteria yang telah ditentukan 

sendiri, atau dengan mnggunakan kriteria- kriteria yang sudah ada seperti 

membandingkan antara anak yang cukup gizi dengan anak yang kurang 

gizi. 

Dari   teori   tingkat   pengetahuan   diatas   dapat   disimpulkan   

bahwa pengetahauan   memiliki   6   tingkatan   pengetahuan   dimana   

tingkat   pengetahuan tersebut   diantaranya adalah   tingkat   pertama  

tahu   setelah   mendapatkan   pengetahuan, tingkat   kedua  memahami  

pengetahuan  yang   didapatkan,   tingkat   ketiga   dapat 

mengaplikasikan   pengetahuan   dalam   kehidupan   sehari-hari,   tingkat   

keempat mampu   menjabarkan   suatu   materi   atau   menganalisis,   

tingkat   kelima   dapat mensintesis atau menunjukan kemampuan untuk 

meringkas suatu materi, dan tingkat   pengetahuan   yang   keenam   

seseorang   mempunyai   kemampuan   untuk melakukan penilaian 

terhadap suatu materi (Notoatmodjo, 2012b). 

c. Faktor- faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan 



27 

 

Beberapa faktor yang mempengaruhi pengetahuan seseorang menurut 

Wawan & Dewi (2010) sebagai berikut: 

1. Faktor Internal  

Faktor internal dibagi menjadi 3, yaitu: 

a) Pendidikan  

Pendidikan adalah bimbingan yang diberikan oleh seseorang terhadap 

perkembangan orang lain menuju kearah cita- cita tertentu yang 

menentukan manusia berbuat untuk mencapai keselamatan dan 

kebahagiaan. Pendidikan diperlukan untuk mendapatkan informasi 

yang akhirnya dapat mempengaruhi seseorang.Pada umumnya 

semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin mudah juga 

untuk mendapatkan dan menerima informasi. 

b) Pekerjaan  

Pekerjaan adalah keburukan yang harus dilakukan terutama untuk 

menunjang kehidupannya dan keluarganya.   

1) Umur   

Umur adalah usia individu yang terhitung saat lahir sampai 

berulang tahun. Semakin cukup umur, tingkat kematangan dan 

kekuatan seseorang akan lebih matang dalam berpikir dan bekerja. 

2. Faktor Eksternal  

Faktor eksternal dibagi menjadi 2, yaitu: 

a. Faktor lingkungan  
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Lingkungan merupakan seluruh kondisi yang ada disekitar manusia 

dan pengaruhnya yang dapat mempengaruhi perkembangan dan 

perilaku seseorang atau kelompok. 

b. Sosial budaya 

Sistem sosial budaya yang ada pada masyarakat dapat mempengaruhi 

sikap dalam menerima dan mendapat informasi. 

d. Kriteri Tingkat Pengetahuan  

Menurut (Arikunto, dikutip dalam Wawan & M, 2010) Pengetahuan 

seseorang dapat diketahuai dan diinterpretasikan dengan skala sebagai 

berikut: 

 

1. Baik 

2. Cukup 

3. Kurang 

E. Tinjauan Umum tentang Kemampuan 

a. Definisi Kemampuan  

Menurut KBBI Kemampuan berasal dari kata mampu yang berarti 

kuasa (bisa, sanggup) melakukan sesuatu, sedangkan menurut Robbins & 

Judge (2009) kemampuan (abilityi) adalah kapasitas seseorang untuk 

melakukan beragam tugas dalam suatu pekerjaan misalnya seseorang 

mampu melakukan pemeriksaan SADARI dengan baik dan benar. 

b. Faktor- faktor yang Mempengaruhi Kemampuan  
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Robbins & Judge (2009) menyatakan bahwa kemampuan keseluruhan 

seorang individu pada dasarnya terdiri atas 2 kelompok faktor, yaitu: 

1) Kemampuan Intelektual (Intelectual Ability), yaitu kemampuan yang 

dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas mental, berpikir, 

menalar, dan memecahkan masalah. Misalnya: siswi dapat berpikir 

secara rasional mengenai pengertian, tujuan, manfaat, dan langkah-

langkah dalam melakukan pemeriksaan SADARI. 

2) Kemampuan Fisik (Physical Ability), yaitu kemampuan dalam 

melakukan tugas- tugas yang menuntut keterampilan, kekuatan, dan 

karakteristik sejenisnya. Misalnya: Siswi mampu untuk melakukan 

langkah- langkah dalam melakukan pemeriksaan SADARI dengan baik 

dan benar secara teratur. 

BAB III 

KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS 

A. Kerangka Konsep 

Pada gambar di bawah ini, dapat dilihat hubungan antara variabel 

independen dan dependen melalui garis penghubung antara variabel. 

 

 

 

 

Variabel Independen          Variabel Dependen 

 

Kemampuan 

Pengetahuan 

Pelaksanaan SADARI 
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Bagan  3.1 Kerangka konsep penelitian 

 

B. Hipotesis Penelitian 

Menurut Suharsimi Arikontu,2000 dalam (Nasir, Muhith, & Ideputri, 

2011) Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang 

kebenarannya harus diuji berdasarkan data yang diperoleh dari sampel 

penelitian. 

1. Ada pengaruh pelaksanaan SADARI (pemeriksaan payudara sendiri) 

terhadap pengetahuan siswi dalam upaya deteksi dini kanker payudara. 

2. Ada pengaruh pelaksanaan SADARI (pemeriksaan payudara sendiri) 

terhadap kemampuan siswi dalam upaya deteksi dini kanker payudara. 

 

BAB IV 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain 

penelitian menggunakan eksperimental semu (Quasi- Experimental). Dimana 

penelitian ini digunakan untuk mencari hubungan sebab akibat dengan adanya 

intervensi atau perlakuan tertentu (Nursalam, 2011). Penelitian ini 

menggunakan metode pretest- posttest design dengan cara memberikan pretest 

(pengamatan awal) sebelum diberikan intervensi kemudian setelah diberikan 

intervensi maka, diberikan posttest (pengamatan akhir) kembali (Hidayat, 

2007). 
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B. Tempat Dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Neg.1 Sibulue Kab. Bone 

2. Waktu Penelitian  

Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Mei 2017- November 2017 

 

C. Populasi Dan Sampel Penelitian 

Populasi adalah kumpulan semua objek penelitian atau objek yang 

diteliti dimana informasi atau data akan dikumpulkan (Nasir et al., 2011). 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswi kelas VIII dan IX di SMP Neg. 1 

Sibulue Kab. Bone yang berjumlah 106 orang.  

Sampel adalah bagian dari unsur populasi yang diambil dengan cara 

tertentu untuk menjadi objek penelitian dimana data atau informasi diperoleh 

secara langsung (Nasir et al., 2011). Teknik sampling yang digunakan dalam 

pengambilan sampel  adalah Total Sampling yang berjumlah 106 orang 

(Nursalam, 2011). Sehingga yang diambil dalam penelitian ini adalah siswi 

kelas VIII dan IX di SMP Neg. 1 Sibulue Kab. Bone. Responden yang dipilih 

memiliki kriteria sebagai berikut: 

a. Kriteria Inklusi 

Kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Siswi kelas VIII dan IX di SMP Neg. 1 Sibulue kab. Bone. 

2) Siswi yang sudah menstruasi. 
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3) Siswi yang belum pernah mendapat informasi sebelumnya mengenai 

SADARI. 

b. Kriteria Eksklusi 

Kriteria ekslusi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Siswi kelas VII. 

2) Siswi yang tidak hadir pada saat dilakukan penelitian. 

3) Siswi yang tidak bersedia menjadi responden. 

 

 

 

 

 

D. Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penentuan Judul Penelitian 

Populasi  

Penelitian ini berada di SMP Neg. 1 Sibulue kab. Bone (N:106) 

Sampel 

Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah Total Sampling yang berjumlah 106 orang 

yaitu siswi kelas VIII dan IX di SMP Neg. 1 Sibulue Kab. Bone 

Memberikan informed consent, termasuk menjelaskan tujuan dan manfaat penelitian 

 

 

Izin penelitian 

Memberikan kuesioner sebelum pendidikan kesehatan SADARI untuk menilai tingkat pengetahuan  

dan kemampuan siswi dalam upaya deteksi dini kanker payudara 
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Bagan 4.1 Alur Penelitian 

E. Variabel Penelitian 

1. Identifikasi variabel 

a. Variabel independen (bebas) 

Variabel bebas pada penelitian ini adalah pelaksanaan tentang 

pemeriksaan SADARI. 

b. Variabel dependen (terikat) 

Variabel terikat pada penelitian ini adalah pengetahuan dan 

kemampuan. 

2. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif  

Berdasarkan kerangka konsep yang telah dikemukakan pada pembahasan 

sebelummya, maka dapat disusun definisi operasional sebagai berikut: 

Pendidikan Kesehatan tentang SADARI 

Memberikan kuesioner setelah pendidikan kesehatan SADARI untuk menilai tingkat pengetahuan 

siswi dalam upaya deteksi dini kanker payudara 

 

Pengumpulan dan pengolahan data 

Penyajian hasil dan pembahasan 

Kesimpulan  

Mengukur kemampuan siswi dalam melakukakan pemeriksaan SADARI 
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a. Pengetahuan siswi tentang pemeriksaan SADARI 

Definisi: Pengetahuan siswi tentang pemeriksaan SADARI adalah 

pemahaman responden atau siswi tentang cara pemeriksaan SADARI 

yaitu pengertian, tujuan, waktu, dan cara melakukan pemeriksaan 

SADARI.  

Cara ukur: Diukur dengan menggunakan kuesioner yang terdiri dari 10 

item pertanyaan.  

Kriteria Objektif : 

Pengetahuan baik : jika responden mampu menjawab 

dengan benar 76%- 100% dari seluruh 

pertanyaan. 

Pengetahuan cukup : jika responden mampu menjawab 

dengan benar 56% - 75% dari seluruh 

pertanyaan. 

Pengetahuan kurang : jika responden mampu menjawab 

dengan benar <56% dari seluruh 

pertanyaan.  

b. Kemampuan siswi tdalam melaksanakan cara pemeriksaan SADARI 

Definisi: tindakan yang dilakukan oleh siswi yang mampu dalam 

mempraktikan SADARI dengan posisi yang benar meliputi 

pemeriksaan inspeksi dan palpasi.  

Cara ukur: Checklist dengan analisis penilaian menurut skala likert.  

Kriteria Objektif : 
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Mampu melakukan SADARI : apabila persentase berkisar antara 

51-100%. 

Tidak mampu melakukan SADARI   : apabila persentase berkisar 

antara 0-50%. 

 

F. Instrumen penelitian 

1. Kuesioner Pengetahuan 

Instrument yang digunakan untuk memperoleh data dalam 

penelitian ini adalah lembar koesioner yang berisi pertanyaan tertulis 

yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden berdasarkan 

hal- hal yang diketahuinya. Koesioner yang digunakan dalam penelitian 

merupakan koesioner tertutup (closed ended question) yang mempunyai 

keuntungan mudah mengarahkan jawaban responden atau siswa serta 

mudah untuk diolah atau ditabulasi dengan variasi Guttman Scale  untuk 

pengetahuan. 

Kuesioner yang memuat tentang pengetahuan adalah kuesioner 

yang disusun sendiri oleh peneliti yang bertujuan untuk menggali 

pengetahuan yang terdiri dari 10 pertanyaan, menggunakan Guttman 

Scale dimana jumlah pertanyaan positif (favorable) adalah 6 pertanyaan 

yaitu no. 3, 4, 5, 8, 9, 10 dan pertanyaan negatif (unfavorable) adalah 4 

diantaranya yaitu no. 1, 2, 6, 7. Tiap item pertanyaan apabila responden 

menjawab dengan benar diberi skor 1 dan apabila jawaban responden 

salah diberi skor 0. Uji validitas dilakukan oleh peneliti dengan dengan 
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SPSS versi 23 dengan  nilai r tabel yaitu 0,505 terhadap 25 responden 

dan alpha cronbach’s sebesar 0, 739 dinyatakan reabel. 

2. Lembar Observasi 

Pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah dengan lembar 

observasi untuk mengetahui kemampuan siswi kelas VIII dan IX di SMP 

Neg. 1 Sibulue kab. Bone tentang pemeriksaan SADARI. Pada pengisian 

lembar observasi akan diisi inisial nama yang akan diobservasi serta , 

usia dan kelas. Setelah itu dilakukan penilaian terhadap langkah- langkah 

yang dilakukan pada pemeriksaan payudara sendiri (SADARI). Pada 

lembar observasi terdiri  dari 4 aspek yaitu dengan posisi berdiri didepan 

cermin dengan tangan diletakkan disamping badan, tangan diletakkan 

pada pinggang, serta posisi berbaring dengan bantal berada dibawah bahu 

dan gerakan memutar dengan menggunakan 3 jari. Peneliti 

mengobservasi dengan memberikan penilaian secara checklist pada 

kolom yang tersedia yaitu: (YA) jika langkah tersebut dilakukan oleh 

responden dan (TIDAK) jika langkah tersebut tidak dilakukan oleh 

responden pada lembar observasi.  

 

G. Proses Pengumpulan Data  

pengumpulan data merupakan kegiatan penelitian untuk mengumpulkan 

data. Indtrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan 

digunakan oleh peneliti dalam kegiatan pengumpulan data agar dapat 

memperkuat suatu hasil penelitian (Hidayat, 2007). 



37 

 

Pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan: 

1. Data Primer 

Data dikumpulkan menggunakan kuesioner dan lembar observasi. 

Kuesioner digunakan untuk mengetahui pengetahuan siswi mengenai 

pengertian, tujuan, waktu, dan langkah-langkah SADARI dan dibuat dengan 

mengacu pada tinjauan pustaka yang terkait dengan pengaruh pelaksanaan 

pemeriksaan payudara sendiri terhadap pengetahuan siswi di SMP Neg. 1 

Sibulue Kab. Bone dan lembar observasi digunakan untuk mengukur 

kemampuan siswi dalam melakukan SADARI yang diambil dari Modul 

Praktikum Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana oleh Kementrian 

Kesehatan Republik Indonesia (2016).   

Sebelum memberikan pendidikan kesehatan mengenai pemeriksaan 

payudara sendiri (SADARI)  peneliti masuk kesetiap kelas (kelas VIII dan 

IX) untuk memberikan penjelasan mengenai maksud penelitian kemudian 

menentukan responden sesuai kriteria dan responden yang sesuai dengan 

kriteria diberikan lembar persetujuan untuk menjadi responden. Setelah itu 

siswi yang menjadi responden penelitian dikumpulkan dalam 1 ruangan 

yaitu aula sekolah. Sebelum diberikan pendididkan kesehatan, siswi akan 

diberikan kuesioner untuk diisi sebagai pengukuran awal tingkat 

pengetahuan tentang pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) sekitar 10 

menit serta pengukuran kemampuan melakukan SADARI (pre test). 

Kemudian akan dilanjutkan dengan metode ceramah selama (30 menit), 

demonstrasi (10 menit), dan latihan mempraktikkan langkah- langkah 
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pemeriksaan SADARI (10 menit) kemudian dilakukan kembali pengukuran 

tingkat pengetahuan (posttest) sekitar 10 menit. Dilanjutkan dengan latihan 

mandiri selama 3 hari. Setelah 3 hari, peneliti kembali melakukan follow up 

untuk melakukan pengukuran akhir tingkat kemampuan siswi dalam 

melakukan praktik SADARI pada phantom. Dalam pengukuran kemampuan 

siswi dikumpulkan kembali dalam 1 ruangan dan peneliti mengobservasi 

satu persatu siswi dalam melakukan SADARI pada panthom yang telah 

disediakan.  

2. Data Sekunder 

Data diperoleh melalui penelusuran dokumen tentang jumlah siswi SMP 

Neg. 1 Sibulue Kab. Bone , diantaranya yaitu jumlah siswi kelas VII dan 

IX setiap kelas. 

   

 

 

 

H. Pengolahan Data  dan Analisa Data 

1. Pengolahan data 

Setelah data terkumpul, maka langkah yang dilakukan berikutnya adalah 

pengolahan data. Proses pengolahan data menurut Notoatmodjo (2012) 

adalah: 

a. Editing 
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Kegiatan ini dilakukan dengan cara memeriksa hasil jawaban dari 

kuesioner yang telah diberikan kepada responden dan diklakukan koreksi 

apakah telah terjawab dengan lengkap. 

b. Coding 

Kegiatan ini dilakukan dengan memberi angka atau kode pada kuesioner 

dan lembar observasi terhadap tahap- tahap dari jawaban responden agar 

lebih muudah dalam pengolahan data selanjutnya. 

c. Entry 

Kegiatan ini memasukkan data dalam program computer  (SPSS) untuk 

dilakukan analisa lebih lanjut. 

d.  Tabulating 

Kegiatan ini dilakukan dengan cara menghitung data dari jawaban 

kuesioner dan lembar observasi responden yang sudah diberi angka atau 

kode, kemudian dimasukkan dalam tabel. 

2. Analisa Data 

Setelah dilakukan 4 tahapan pada pengelolaan diatas, maka tahapan 

selanjutnya yang dilakukan adalah analisa data dengan cara: 

a. Analisis univariat 

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis univariat. 

Analisis univariat dilakukan untuk menganalisis setiap variabel dari hasil 

penelitian, disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi dan persentase 

(Notoatmodjo, 2012b). 

b. Analisis bivariat 



40 

 

Analisis data dalam penelitian ini juga menggunakan analisis 

bivariat. Analisis bivariat adalah analisa yang dilakukan untuk untuk 

menguji pengaruh pelaksanaan SADARI terhadap tingkat pengetahuan 

siswi tentang pemeriksaan SADARI dan pengaruh pelaksanaan SADARI 

terhadap kemampuan siswi tentang pemeriksaan SADARI.  Menganalisa 

data secara bivariat untuk menguji pengaruh pelaksanaan SADARI 

terhadap tingkat pengetahuan siswi tentang pemeriksaan SADARI 

dengan menggunakan uji statistik. Uji statistik yang dipakai untuk 

menguji pengaruh variabel dependen yaitu dengan menggunakan sistem 

komputerisasi SPSS dengan uji Wilcoxon dengan p<0,05 terdapat  

perbedaan yang signifikan antara pre dan post pendidikan kesehatan. 

Sebaliknya, jika p>0,05 maka tidak terdapat  perbedaan yang signifikan. 

I. Etika Penelitian 

Dalam melakukan penelitian banyak hal yang diperhatikan terutama masalah 

etika. Menurut Komisi Nasional Etik Penelitian Kesehatan (2011) bahwa 

dalam melakukan penelitian ini, peneliti perlu untuk memperhatikan kesehatan 

dan keselamatan jiwa manusia, keluarga dan masyarakat yang bersangkutan. 

Ketetapan mengenai prinsip dasar penerapan etik kesehatan meliputi: 

1. Respect for persons (Menghormati harkat dan martabat manusia).  

Peneliti harus mampu mempertimbangkan hak-hak subjek penelitian 

dalam memperoleh suatu informasi berdasarkan tujuan peneliti.Selain itu, 

peneliti juga harus memberikan kebebasan kepada subjek penelitian untuk 

memberikan informasi atau tidak.Peneliti dalam hal ini menghormati harkat 
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dan martabat subjek penelitian harus mempersiapkan formulir persetujuan 

subjek (Informed consent). Tujuannya agar subjek penelitian mengetahui 

maksud dan tujuan penelitian serta hal-hal yang diteliti selama penelitian 

atau pengumpulan data. Jika subjek bersedia di teliti maka harus 

menandatangani lembar persetujuan (Informed consent) dan jika subjek 

menolak maka peneliti tidak  memaksa dan Kerahasiaan informasi akan 

dijamin oleh peneliti. 

2. Justice(Prinsip etik keadilan) 

Responden dalam penelitian ini akan mendapatkan perlakuan yang 

sama selama proses penelitian berlangsung. Memperlakukan partisipan 

secara adil dan terbuka, serta mempunyai hak yang sama, partisipan juga 

dijaga kerahasiaan datanya atau informasi yang disampaikannya. 

3. Benefience dan non maleficence (Prinsip etik berbuat baik) 

Pelaksanaan prosedur penelitian untuk mendapatkan hasil yang 

bermanfaat, meminimalkan dampaknya bagi partisipan penelitian dan 

menjelaskan keuntungan dan manfaat yang didapatkan partisipan serta 

meminimalkan resiko yang terjadi. 

BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

     Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian tentang pengaruh 

pelaksanaan pemesiksaan payudara sendiri (SADARI) terhadap pengetahuan 

dan kemampuan siswi dalam upaya deteksi dini kanker payudara di SMP Neg. 
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1 Sibulue kab. Bone. Berdasarkan data yang diperoleh selama penelitian yang 

dilakukan selama 5 hari yaitu mulai pada tanggal 3 November 2017 sampai 8 

November 2017, terdapat 88 Pengambilan data dilakukan dengan cara 

memberikan kuesioner sebelum dan setelah pendidikan kesehatan untuk 

menilai tingkat pengetahuan siswi serta memberikan pretest kemampuan 

SADARI dan 3 hari setelah pendidikan kesehatan peneliti mengukur 

kemampuan siswi dalam melakukan pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) 

dengan lembar observasi yang diisi oleh peneliti.  

Setelah data terkumpul selanjutnya dilakukan pengolahan data 

menggunakan aplikasi SPSS 23.0 for windows. Tujuannya untuk 

mendistribusikan data karakteristik responden dan hasil pelaksanaan 

pemeriksaan paudara sendiri (SADARI) terhadap tingkat pengetahuan dan 

kemampuan siswi dalam bentuk tabel. 

 

 

 

Hasil penelitian disajikan dalam bentuk tabel yaitu sebagai berikut: 

a. Analisa Univariat 

1. Karakteristik Responden berdasarkan umur, informasi dan sumber 

informasi, serta pernah melakukan SADARI sebelumnya 
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Tabel 5.1 menunjukkan bahwa dominan responden berumur 13 

tahun dengan jumalah 38 responden (43.2 %), serta didapatkan data bahwa 

semua responden tidak pernah mendapatkan informasi tentang pemeriksaan 

payudara sendiri (SADARI) sebelumnya. Dominan responden mendapat 

informasi tentang pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) dari TV/ Radio 

yaitu sebanyak 49 orang (55.7 %) dan diketahui bahwa semua responden 

tidak pernah melakukan pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) sebanyak 

88 orang (100 %). 

Tabel 5.1 

Distribusi Karakteristik Siswi di SMP Neg. 1 Sibulue Kab. Bone (n = 88) 

 n % 

Umur (tahun) 

13 

14 

15 

16 

Sumber Informasi SADARI 

TV/ Radio 

TV dan Internert 

Petugas Kesehatan 

Teman 

Orang Tua 

 

38 

30 

13 

7 

 

49 

39 

0 

0 

0 

 

 

43.2 

34.1 

14.8 

8 

 

55.7 

44.3 

0 

0 

0 

Sumber : Data Primer,2017 

 

2. Pengetahuan tentang SADARI berdasarkan sebelum dan setelah pendidikan 

kesehatan 

Dari tabel 5.2 menunjukkan bahwa sebelum diberikan pendidikan 

kesehatan tentang SADARI sebagian besar responden sebanyak 81 orang 

(92 %) masih memiliki pengetahuan kurang mengenai SADARI, dan setelah 
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diberikan pendidikan kesehatan tentang SADARI sebagian besar responden 

memiliki pengetahuan baik mengenai SADARI yaitu sebanyak 82 

responden (93.2%). 

Tabel 5.2 

Distribusi Pengetahuan Siswi di SMP Neg. 1 Sibulue Kab. Bone tentang SADARI (n= 

88) 

Pengetahuan Kategori 

Baik Cukup Kurang 

n % n % n % 

Sebelum Pendidikan Kesehatan 

Setelah Pendidikan Kesehatan 

0 

82 

0 

93.2 

7 

6 

8 

6.8 

81 

0 

92 

0 

Sumber : Data Primer,2017 

 

3. Kemampuan dalam Melakukan SADARI berdasarkan sebelum dan setelah 

pendidikan kesehatan 

Tabel 5.3 menunjukkan bahwa sebelum dilakukan pendidikan 

kesehatan semua responden sebanyak 88 orang (100%)  tidak mampu 

melakukan pemeriksaan SADARI. Setelah pendidikan kesehatan sebagian 

besar responden mampu untuk melakukan SADARI yaitu sebanyak 77 

orang (87.5%) dan tidak mampu yaitu 11 orang (12.5%). 

 

 

Tabel 5.3 

Distribusi Kemampuan Siswi SMP Neg. 1 Sibulue Kab. Bone melakukan SADARI  

(n:88) 

Kemampuan SADARI 

Kategori 

Mampu Tidak Mampu 

n % n % 
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Sebelum Pendidikan Kesehatan 

Setelah Pendidikan Kesehatan 

0 

77 

0 

87.5 

88 

11 

100 

12.5 

Sumber : Data Primer,2017 

b. Analisa Bivariat 

Pengaruh pelaksanaan pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) terhadap 

pengetahuan dan kemampuan dalam upaya deteksi dini kanker payudara 

berdasarkan uji normalitas  Kolmogorov- Smirnov dan uji statistik Wilcoxon  

Setelah dilakukan uji normalitas data dengan mengunakan data 

didapatkan tidak berdistribusi normal karena nilai signifikan pretest-posttest 

pengetahuan adalah 0.001 (p>0.05) sedangkan nilai signifikan pretest 

kemampuan  adalah 0.001 (p>0.05) dan posttest kemampuan adalah 0.001 

(p>0.05).  Karena data tersebut tidak berdistribusi normal sehingga uji 

statistik yang digunakan adalah uji Wilcoxon.. 

Dari tabel uji  Wilcoxon pada tabel 5.4 dibawah ini diketahui hasil 

pada pretest -posttest pengetahuan diperoleh 0.001 karena nilai p<0.05 dan 

pretest -posttest kemampuan diperoleh diperoleh 0.001 karena nilai p<0.05, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh pelaksanaan pemeriksaan 

payudara sendiri (SADARI) terhadap pengetahuan dan kemampuan siswi 

sebelum dan  setelah pendidikan kesehatan. 

 

Tabel 5.4 

Analisa Pengaruh Pelaksanaan Pemeriksaan Payudara Sendiri (SADARI) Terhadap 

Pengetahuan dan Kemampuan Siswi dalam Upaya Deteksi Dini Kanker Payudara Di 

SMP Neg. 1 Sibulue Kab. Bone (n:88) 

 

Variabel Mean Std. Deviation P. Value 
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Pretest Pengetahuan 

Posttest Pengetahuan 

34.09 

87.73 

12.000 

9.313 

0.001 

Pretest Kemampuan 

Postest Kemampuan 

1.86 

73.76 

3.643 

17.595 

0.001 

*Uji Wilcoxon 

 

B. Pembahasan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan 

pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) terhadap pengetahuan dan 

kemampuan siswi dalam upaya deteksi dini kanker payudara di SMP Neg. 1 

Sibulue Kab. Bone. Dari hasil penelitian ini didapatkan 88 responden. 

Hasil penelitian yang telah diuraikan, membahas secara sistematis hasil 

dari data univariat dan bivariat tentang pengaruh pelaksanaan pemeriksaan 

payudara sendiri (SADARI) terhadap pengetahuan dan kemampuan dalam 

melakukan SADARI.  Adapun sistematis pembahasan terdiri dari dua bagian 

yaitu pembahasan hasil dan keterbatasan penelitian. Penelitian ini melibatkan 

responden sebanyak 88 siswi kelas VIII dan IX di SMP Neg. 1 Sibulue. Pada 

bab ini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai pengaruh pelaksanaan SADARI 

terhadap pengetahuan dan kemampuan dalam melakukan SADARI.        

Berikut peneliti akan membahas pengetahuan dan kemampuan dalam 

melakukan SADARI pada siswi SMP Neg. 1 Sibulue Kab. Bone. 

1. Pengaruh pelaksanaan pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) terhadap 

pengetahuan siswi dalam upaya deteksi dini kanker payudara di SMP Neg. 1 

Sibulue Kab. Bone 

 Pengetahuan adalah pemahaman responden atau siswi tentang cara 

pemeriksaan SADARI meliputi: pengertian, tujuan, waktu, dan cara 
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melakukan SADARI. Karayurt, Ozmen, & Cetinkaya, (2008) menyebutkan 

bahwa pengetahuan yang baik tentang prosedur SADARI sangat penting 

dimiliki oleh remaja putri karena tahu tentang prosedur SADARI 

merupakan salah satu alasan yang menyebabkan remaja putri 

mengaplikasikan SADARI sebagai kebiasaan rutin dalam upaya deteksi dini 

terhadap kanker payudara.  

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum dilakukan 

pendidikan kesehatan 92% pengetahuan siswi dalam kategori kurang yang 

memiliki nilai  rata-rata 35.34. Menurut Irfaniah (2016) pengetahuan yang 

kurang dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya latar belakang sebagai 

siswi SMP yang belum pernah mendapat informasi dan pendidikan 

kesehatan sebelumnya mengenai SADARI di sekolah. Hal ini juga didukung 

oleh penelitian yang telah dilakukan oleh Savabi-esfahani et al. (2017) yang 

menunjukkan bahwa 36% responden memiliki pengetahuan yang kurang. 

Sedangkan setelah diberikan pendidikan kesehatan 93.2% pengetahuan 

siswi dalam kategori baik dengan nilai rata-rata 87.16. Pada penelitian ini 

didapatkan bahwa setelah diberikan pendidikan kesehatan siswi menjawab 

100% pertanyaan pengetahuan tentang SADARI dalam aspek tujuan 

SADARI, waktu pelaksanaan SADARI, serta mengenai teknik dan langkah 

SADARI. 

Terjadi peningkatan yang bermakna dari kategori kurang menjadi 

kategori baik dengan hasil uji statistik Wilcoxon baik sebelum maupun 

setelah pendidikan kesehatan diperoleh nilai p=0.001 karena p<0.05 hal ini 
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dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh pelaksanaan pemeriksaan 

payudara sendiri (SADARI) terhadap pengetahuan siswi dalam upaya 

deteksi dini kanker payudara  

Hasil penelitian berdasarkan tingkat pengetahuan siswi tentang 

pemeriksaan SADARI juga didukung oleh hasil penelitian Suastina, 

Ticoalu, & Onibala (2013) yang menyatakan bahwa pengetahuan sebelum 

diberikan pendidikan kesehatan tentang SADARI sebagai deteksi dini 

kanker payudara menunjukkan bahwa sebagian besar siswi dikategorikan 

kurang sebanyak 62% dan setelah diberikan pendidikan kesehatan tentang 

SADARI 81.4% siswi pengetahuannya dikategorikan baik.  

Menurut Pratama (2014) dalam yang menyatakan bahwa 

pengetahuan seseorang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu 

pendidikan , usia, minat,  kebudayaan lingkungan sekitar, dan informasi. 

Pada penelitian ini lingkungan ikut mempengaruhi hasil kuesioner, 

lingkungan pada saat pengisian kuesioner yaitu kurang kondusif karena 

terdapat beberapa responden yang bekerjasama dalam pengisian kuesioner 

walaupun sudah ditegur dan diperingati oleh peneliti.   

Peningkatan nilai rata-rata pengetahuan responden setelah diberikan 

pendidikan kesehatam mengenai SADARI terjadi karena dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, salah satunya adalah informasi. Informasi yang didapat dari 

media massa memepngaruhi fungsi kognitif dan afektif seseorang (Pratama, 

2014). Pengetahuan juga sangat dipengaruhi oleh intensitas perhatian 

terhadap objek (Wawan & Dewi, 2010).  
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Siswi yang memperhatikan dengan seksama selama pendidikan 

kesehatan berlangsung yang dapat menambah pengetahuan tentang 

pemeriksaan SADARI sehingga terjadinya peningkatan skor pengetahuan 

(Viviyawati, 2014). Dengan adanya peningkatan pengetahuan setelah 

pendidikan kesehatan menenai SADARI, diharapkan dapat meningkatkan 

perilaku sehat dan perilaku pencegahan masalah pada payudara sehingga 

dapat menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat kanker payudara .  

 Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Notoatmodjo (2010) 

bahwa ada berbagai macam cara yang dapt meningkatkan pengetahuan siswi 

tentang pemeriksaan payudara sendiri, salah satunya adalah dengan 

memberikan pendidikan kesehatan Pendidikan kesehatan terjadi karena 

adanya perubahan kesadaran dari dalam diri individu sendiri untuk 

menambah pengetahuan melalui teknik praktik belajar dengan tujuan untuk 

mengingat fakta/ kondisi nyata dengan cara memberikan dorongan terhadap 

pengerahan diri (Mubarak & Iqbal, 2007). Melalui pendidikan kesehatan 

tentang pemeriksaan payudara sendiri maka akan terjadi transfer informasi 

kepada siswi dan mereka akan melakukan penginderaan terhadap informasi 

tersebut sehingga informasi yang dimiliki bertambah dan akhirnya 

pengetahuan mereka tentang SADARI dapat meningkat.  

2. Pengaruh pelaksanaan pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) terhadap 

kemampuan siswi dalam upaya deteksi dini kanker payudara di SMP Neg. 1 

Sibulue Kab. Bone 
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Kemampuan adalah mampu mempraktikkan langkah- langkah 

SADARI yang terdiri dari 4 aspek yaitu dengan posisi berdiri didepan 

cermin dengan tangan disamping badan, tangan diletakkan pada pinggang, 

serta posisi berbaring dengan bantal berada dibawah bahu dan gerakan 

memutar dengan menggunakan 3 jari.  

Sebelum diberikan pendidikan kesehatan dan demonstrasi mengenai 

pemeriksaan payudara sendiri (SADARI), peneliti melakukan penilaian 

kemampuan melakukan SADARI menggunakan ceklist. Didapatkan 100% 

siswi tidak mampu melakukan SADARI. Setelah peneliti memberikan 

intervensi berupa pendidikan kesehatan dan demonstrasi menegenai 

SADARI, hasil penelitian menunjukkan 87.5% mampu melakukan praktik 

SADARI dengan nilai 73.76 dan rata- rata mampu melakukan SADARI 

pada langkah 1 (berdiri didepan cermin dalam ruangan tertutup, kemudian 

bukalah baju yang menutupi payudara), langkah 2 (letakkan tangan 

disamping badan dengan rileks), langkah 6 (tempatkan tangan anda pada 

pinggang lalu kencangkan dada, kemudian berbalik dari sisi kesisi 

bandingkan kanan kiri untuk mencatat setiap perubahan), dan langkah 13 

(Mulailah pemeriksaan dari ketiak dengan cara menggerakkan tiga jari (jari 

telunjuk, jari tengah dan jari manis) bersama-sama menekan ringan, sedang 

dan kuat. Gerakkan jari-jari tangan dengan tekanan ringan secara melingkar 

searah jarum jam di sekeliling payudara, mulai dari tepi luar payudara lalu 

bergerak ke arah tengah sampai ke puting susu sehingga terbentuk pola 

seperti obat nyamuk bakar). Berdasarkan hasil uji statistik Wilcoxon baik 
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sebelum maupun setelah demonstrasi diperoleh nilai p=0.001 karena p<0.05 

hal ini dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh pelaksanaan 

pemeriksaan payudara sendiri terhadap kemampuan siswi dalam upaya 

deteksi dini kanker payudara di SMP neg. 1 Sibulue Kab. Bone. 

Hal ini menunjukkan bahwa sebagian responden belum mengetahui 

benar cara melakukan SADARI yang sesuai dengan prosedur yang ada. Hal 

ini dikarenakan selama ini belum pernah dilakukan pendidikan kesehatan 

dan demonstrasi tentang SADARI pada siswi di SMP neg. 1 Sibulue Kab. 

Bone. Oleh sebab itu, pengetahuan responden yang kurang tentang SADARI 

berdampak pada kemampuan melakukan SADARI.  

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh 

Syafitri (2017),  Syaiful & Aristantia (2016), dan Montessori (2015) yang 

mengatakan bahwa terdapat pengaruh sebelum dan setelah pendidikan 

kesehatan terhadap kemampuan siswi dalam melakukan SADARI sebagai 

upaya pencegahan kanker payudara dimana hasil skor kemampuan 

melakukan SADARI sebelum  diberi pendidikan kesehatan dan demonstrasi 

lebih rendah secara bermakna dibanding skor setelah diberi pendidikan 

kesehatan dan demonstrasi meningkat. 

Peningkatan kemampuan ini salah satunya dipengaruhi oleh minat 

peserta didik, dimana siswi termotivasi untuk mampu mendeteksi dini 

kanker payudara dan mencegah kematian akibat kanker payudara. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Yakout, El-Shatbymoursy, Moawad, & Salem 

(2014) bahwa kesadaran untuk melakukan SADARI penting ditumbuhkan 
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untuk memotivasi seseorang agar secara teratur melakukan SADARI untuk 

mengidentifikasi secara dini benjolan abnormal pada payudaranya sehingga 

dapat segera diobati dan menurunkan kematian akibat kanker payudara. 

Tingginya minat seseorang terhadap informasi yang sebelumnya 

mereka belum pernah mendengar dan mendapatkannya maka seseorang 

akan lebih termotivasi dalam pemberian pendidikan kesehatan. Pendidikan 

kesehatan dengan metode demonstrasi dapat meningkatkan kemampuan 

pada siswi karena metode ini melibatkan seluruh indra untuk menerima 

informasi dan diberikan secara langsung oleh peneliti tentang pemeriksaan 

SADARI. Hal ini sesuai dengan pendapat Maulana (2009) yaitu semakin 

banyak panca indra yang digunakan maka akan semakin jelas pula 

pengertian atau pemahaman yang diperoleh sehingga siswi mampu 

melakukan praktik SADARI dengan terampil. Penggunaan metode 

demonstrasi dapat dilakukan apabila tersedia alat peraga sehingga 

memudahkan pemahaman, dalam hal ini indra mata memiliki kemampuan 

75%- 87% untuk dapat menangkap suatu informasi dan disampaikan ke 

otak.  

Dalam pendidikan kesehatan dengan metode demonstrasi ini 

menggunakan alat bantu berupa phantom payudara dan leaflet tentang 

materi dan gambar sehingga siswi mampu melihat kesesuaian teori dan 

kenyataan dan dapat melakukan sendiri. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Syarifudin (2009) yang menyatakan bahwa manfaat alat peraga adalah 

melihat secara nyata inti materi yang disampaikan sehingga memudahkan 
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siswi mencerna materi, menghindari kejenuhan atau rasa bosan karena 

responden bisa melihat gambar dan tulisan. Dari hal tersebut dapat 

meningkatkan kemampuan siswi dalam melakukan praktik SADARI.  

 

C. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan, proses pengumpulan data dalam 

penelitian ini dilakukan dengan pengisian kuesioner dan lembar observasi. 

Keterbatasan yang ada pada penelitian ini yaitu kurangnya data demografi 

tentang sosial ekonomi responden dan latar belakang keluarga yang memiliki 

riwayat kanker payudara. Penelitian ini dilakukan tanpa didampingi oleh 

orang memiliki status pendidikan  ilmu kesehatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  
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Hasil penelitian ini yang telah dilakukan tentang pengaruh 

pelaksanaan pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) terhadap 

pengetahuan dan kemampuan siswi dalam upaya deteksi dini kanker 

payudara di SMP Neg. 1 Sibulue Kab. Bone menunjukkan bahwa  

pengetahuan siswi sebelum pendidikan kesehatan sebagian besar dalam 

kategori cukup yaitu 92%, dan setelah pendidikan kesehatan sebagian besar 

pengetahuan siswi dalam kategori baik yaitu sebesar 93.2%. Untuk 

kemampuan sebelum pendidikan kesehatan semua responden (100%) tidak 

mampu melakukan SADARI, sedangkan setelah pendidikan kesehatan 

sebagian besar responden mampu untuk melakukan SADARI yaitu 

sebanyak 87.5%. Hasil uji statistik Wilcoxon pada pengetahuan baik 

sebelum dan setelah pendidikan kesehatan diperoleh nilai p= 0.001 karena 

nilai p <0.05, sedangkan untuk kemampuan baik sebelum dan setelah 

pendidikan kesehatan didapatkan bahwa nilai p= 0.001 karena nilai p <0.05 

sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh pendidikan kesehatan 

tentang pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) terhadap pengetahuan dan 

kemampuan siswi dalam upaya deteksi dini kanker payudara di SMP Neg. 1 

Sibulue Kab.Bone. 

 

 

 

B. Saran  
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Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan serta manfaat yang 

ingin dicapai dalam penelitian ini maka peneliti mengajukan saran-saran 

sebagai berikut : 

1. SMP Neg. 1 Sibulue Kab. Bone 

Sebaiknya sekolah selalu melakukan sosialisasi tentang kesehatan pada 

wanita dan bekerjasama dengan petugas kesehatan terutama tentang 

pemeriksaan SADARI 

2. Peneliti lain  

Sebaiknya peneliti lain melakukan penelitian lanjutan dengan 

membandingkan pengaruh pendidikan kesehatan tentang pengetahuan dan 

kemampuan SADARI dan terhadap remaja putri yang berpendidikan dan 

tidak berpendidikan. 

3. Pelayanan kesehatan  

Sebaiknya memberikan pendidikan kesehatan tentang pemeriksaan 

SADARI ke sekolah- sekolah lain untuk meningkatkan derajat kesehatan 

wanita. 
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LAMPIRAN 1 

LEMBAR PENJELASAN PENELITIAN 

             Kepada  

Yth. Calon partisipan peneliti 

Assalamualaikum wr.wb 

Saya Rizka Damayanti, NIM: C12111279 Mahasiswa Program Studi Ilmu 

Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, bermaksud 

mengadakan penelitian dengan judul “Pengaruh Pelaksanaan Pemeriksaan 

Payudara Sendiri (SADARI) Terhadap Pengetahuan dan Kemampuan Siswi 

Dalam Upaya Deteksi Dini Kanker Payudara Di SMP Neg. 1 Sibulue Kab. Bone”. 

Saya akan memberikan pendidikan kesehatan tentang pemeriksaan payudara 

sendiri (SADARI). Pendidikan kesehatan ini bertujuan untuk mengetahui tingkat 

pengetahuan dan kemampuan siswi kelas VIII dan IX dalam melakukakan 

pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) sebagai upaya deteksi dini kanke 

payudara.  

Saya akan memberikan pendidikan kesehatan selama 120 menit. Sebelum 

diberikan pendididkan kesehatan, siswi akan diberikan kuesioner untuk diisi 

sebagai pengukuran awal tingkat pengetahuan tentang pemeriksaan payudara 

sendiri (SADARI) (pre test) sekitar 10 menit. Kemudian akan dilanjutkan dengan 

metode ceramah selama (30 menit), demonstrasi (10 menit), dan latihan 

mempraktikkan langkah- langkah pemeriksaan SADARI (10 menit) kemudian 

dilakukan kembali pengukuran tingkat pengetahuan (posttest) sekitar 10 menit. 

Dilanjutkan dengan latihan mandiri selama 3 hari. Setelah 3 hari, peneliti akan 



 

 

 

melakukan follow up untuk melakukan pengukuran akhir tingkat kemampuan 

siswi dalam melakukan praktik SADARI. 

Responden akan dinyatakan drop out apabila tidak mengikuti tahapan 

yang telah dijelaskan. Peneliti akan menjaga kerahasiaan identitas dan jawaban 

saudari berikan jika bersedia menjadi responden dalam penelitian ini. Saya 

sebagai peneliti sangat berharap Saudari dapat mengikuti penelitian ini tanpa 

paksaan apapun dan memberikan jawaban dengan sejujur-jujurnya tanpa sesuai 

dengan pengetahuan yang saudari miliki dan apabila ada hal-hal yang ingin 

ditanyakan, saya bersedia memberikan penjelasan kepada Saudari.  

Apabila Saudari ingin mengundurkan diri selama proses penelitian ini 

berlangsung jika ada hal-hal yang kurang berkenan, Saudari dapat 

mengungkapkan langsung atau menghubungi saya. Jika Saudari bersedia 

mengikuti penelitian ini, silakan menandatangani lembar persetujuan responden. 

Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas, dapat menghubungi saya melalui 

nomor ini (081245417176). Demikian penyampaian dari saya, atas segala 

perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih.  

 

Makassar,    November 2017 

 

 

(Rizka Damayanti)   



 

 

 

LAMPIRAN 2 

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN  

(INFORMED CONSENT) 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

 Nama    :  

 Tempat dan tanggal lahir  :  

 Jenis kelamin   : 

 Alamat    : 

 No.hp/tlp    : 

Benar telah menerima dan mengerti penjelasan peneliti tentang “Pengaruh 

Pelaksanaan Pemeriksaan Payudara Sendiri (SADARI) Terhadap Pengetahuan 

dan Kemampuan Siswi Dalam Upaya Deteksi Dini Kanker Payudara Di SMP 

Neg. 1 Sibulue Kab. Bone” termasuk tujuan dan manfaat penelitian. Dengan 

penuh kesadaran dan tanpa paksaan, saya bersedia menjadi responden penelitian 

tersebut. Dengan pernyataan ini, saya bersedia mengikti penelitian dan 

memberikan jawaban sejujur-jujurnya tanpa paksaan pihak manapun 

        

Makassar,    November 2017 

       Yang memberi pernyataan, 

   

 

      (….........................................) 

 

 

 



 

 

 

 

LAMPIRAN 3 

KUESIONER PENELITIAN 

Pengaruh Pelaksanaan SADARI (Pemeriksaan Payudara Sendiri) Terhadap 

pengetahuan dan Kemampuan Siswi dalam Upaya Deteksi 

Dini Kanker Payudara Di SMP Neg. 1 Sibulue Kab. Bone. 

Petunjuk Pengisian: 

1. Isilah pertanyaan dibawah ini dengan memberikan tanda check list (√) pada 

kotak yang tersedia pada pertanyaan bagian I, bagian II, dan bagian III. 

2. Tidak berdiskusi atau bekerjasama dengan teman yang lain selama mengisi 

kuesioner ini. 

3. Isilah kuesioner ini secara JUJUR sesuai dengan pendapat anda. 

4. Anda diperbolehkan bertanya kepada peneliti, apabila merasa kesulitan atau 

merasa kurang jelas. 

5. Terima Kasih atas kerjasama anda. 

 

“Selamat Mengerjakan” 

No. Responden:        (diisi oleh 

Peneliti) 

I. DATA DEMOGRAFI RESPONDEN 

1. Inisial Responden : 

2. Usia    : Tahun 

3. Kelas   : 

4. Pernah mendapat informasi tentang Pemeriksaan Payudara Sendiri 

(SADARI) sebelumnya?:    pernah     Tidak pernah 

5. Informasi tentang SADARI didapat dari?: 

TV/ Radio  Petugas Kesehatan   Orang Tua 

Internet  Teman    



 

 

 

6. Pernah melakukan praktik SADARI sebelumnya?: 

Pernah   Tidak pernah 

 

II.  KUESIONER PENGETAHUAN TENTANG PEMERIKSAAN PAYUDARA 

SENDIRI (SADARI) 

No Item Pertanyaan 
Jawaban 

Benar Salah 

1 SADARI merupakan pemeriksaan payudara sendiri yang 

dilakukan oleh tenaga kesehatan 

  

2 SADARI biasanya dilakukan selama 5 menit   

3 Tujuan dilaksananakan SADARI adalah untuk mengetahui adanya 

kelainan pada payudara seperti adanya benjolan pada payudara 

  

4 Hal-hal yang harus diperhatikan pada saat melihat payudara di 

depan cermin adalah bentuk, ukuran dan warna payudara 

  

5 SADARI sebaiknya dilakukan pada 7-10 hari setelah haid    

6 Pada wanita yang telah menopause (berhenti masa haid) tidak 

dapat dilakukan SADARI lagi  

  

7 Langkah pemeriksaan SADARI yaitu dengan berdiri di depan 

cermin untuk melihat keindahan payudara 

  

8 Memijit puting payudara berguna untuk mengetahui adanya cairan 

yang keluar atau tidak 

  

9 Pada saat melaksanakan SADARI dengan posisi berbaring , satu 

tangan ditekuk dibelakang kepala dan sebuah bantal berada 

dibawah bahu yang akan diperiksa dan tangan yang satunya 

melakukan pemeriksaan. 

  

10 SADARI dapat dilakukan dengan menggerakkan 3 jari (jari 

telunjuk, jari tengah, jari manis) dengan tekanan ringan secara 

melingkar searah jarum jam yang dimulai dari tepi luar payudara 

sampai puting susu. 

  

   



 

 

 

 

 

 

III. Lembar Observasi Pemeriksaan Payudara Sendiri (SADARI) 

*Lembar observasi diisi oleh peneliti 

No. Responden:         (diisi oleh Peneliti) 

1. Inisial Responden : 

2. Usia   : Tahun 

3. Kelas  : 

Langkah Kegiatan Dilakukan 

Ya Tidak 

Pemeriksaan Payudara Sendiri Dilakukan dengan berdiri di 

depan cermin 

  

1. Berdiri didepan cermin dalam ruangan tertutup, kemudian bukalah 

baju yang menutupi payudara. 

  

2. Letakan tangan disamping badan dengan rileks.   

3. Perhatikan dengan seksama payudara saudara apakah ada kelainan 

atau perubahan sekecil apapun. Beri tahu penyedia pelayanan 

kesehatan bila saudara melihat adanya perubahan atau sesuatu yang 

aneh. 

  

4. Bandingkan payudara Anda saat berbalik dari sisi ke sisi (kanan-

kiri). Carilah setiap perubahan pada payudara dalam segi ukuran, 

bentuk, tekstur kulit atau warna termasuk kemerahan, benjolan, 

kerutan atau retraksi (penarikan kulit). 

  

5. Perhatikan perubahan pada puting susu, seperti penarikan ke satu 

sisi, atau perubahan arah ke samping atau ke dalam. 

  

6. Tempatkan tangan Anda pada pinggang lalu kencangkan dada, 

kemudian berbalik dari sisi kesisi bandingkan kanankiri untuk 

mencatat setiap perubahan. 

  



 

 

 

7. Mengencangkan otot dada dengan cara lain juga dapat membantu 

Anda untuk melihat perubahan. Dengan cara mencoba berbagai 

posisi, seperti menempatkan tangan di atas kepala dan mengubah 

dari sisi kesisi. 

  

8. Tempatkan tangan di pinggang dan merunduk di depan cermin, 

biarkan payudara menggantung. Lalu perhatikan setiap perubahan 

bentuk. 

  

9. Perhatikan apakah ada cairan yang keluar dari puting susu dan bisa 

juga dilihat pada bra atau pakaian, tetapi janganlah memencet 

puting atau mencoba mengeluarkan cairan tersebut. Beritahu 

penyedia layanan kesehatan jika Anda melihat adanya cairan yang 

keluar. 

  

10. Meraba daerah atas dan bawah tulang selangka (clavicula) apakah 

ada benjolan atau penebalan. Gunakanlah lotion kulit untuk 

mempermudah prosedur. 

  

11. Periksalah apakah ada benjolan atau penebalan di bawah lengan di 

sekitar ketiak kearah bawah dan depan (payudara) secara merata 

kanan dan kiri. Perhatikan setiap perubahan dari permeriksaan 

(SADARI). 

  

Untuk selanjutnya dilakukan dengan berbaring:   

1. Tempatkan bantal atau lipatan handuk di bawah bahu kiri untuk 

membantu jaringan payudara merata di dinding dada. Tekuk lengan 

kiri di belakang kepala dan jangkaulah payudara kiri dengan tangan 

kanan. Mulailah dari daerah puting susu ke seluruh permukaan 

payudara. Anda dapat menggunakan lotion agar mempermudah 

prosedur ini. 

  

2. Mulailah pemeriksaan dari ketiak dengan cara menggerakkan tiga 

jari (jari telunjuk, jari tengah dan jari manis) bersama-sama 

menekan ringan, sedang dan kuat. Gerakkan jari-jari tangan dengan 

tekanan ringan secara melingkar searah jarum jam di sekeliling 

  



 

 

 

payudara, mulai dari tepi luar payudara lalu bergerak ke arah tengah 

sampai ke puting susu sehingga terbentuk pola seperti obat nyamuk 

bakar. 

3. Tekan secara perlahan, rasakan setiap benjolan, pengerasan atau 

massa di bawah kulit Pastikban untuk memeriksa daerah yang 

berada diantara payudara, dibawah lengan dan dibawah tulang 

selangka. 

  

4. Angkat lengan kanan keatas kepala dan ulangi pemeriksaan untuk 

payudara sebelah kanan dengan menggunakan tangan kiri, jika 

payudara biasanya memiliki benjolan harus diketahui berapa 

banyak benjolan tersebut dibandingkan dengan bulan sebelumnya. 

  

SKOR    : 

TOTAL  : 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LAMPIRAN 4  

KISI-KISI PENILAIAN KUESIONER PENGETAHUAN SADARI 

No Pernyataan 

Jenis 

pernyataan 

(+/-) 

1 SADARI merupakan pemeriksaan payudara sendiri yang 

dilakukan oleh tenaga kesehatan 

(-) 

2 SADARI biasanya dilakukan selama 5 menit (-) 

3 Tujuan dilaksananakan SADARI adalah untuk mengetahui adanya 

kelainan pada payudara seperti adanya benjolan pada payudara 

(+) 

4 Hal-hal yang harus diperhatikan pada saat melihat payudara di 

depan cermin adalah bentuk, ukuran dan warna payudara 

(+) 

5 SADARI sebaiknya dilakukan pada 7-10 hari setelah haid  (+) 

6 Pada wanita yang telah menopause (berhenti masa haid) tidak 

dapat dilakukan SADARI lagi  

(-) 

7 Langkah pemeriksaan SADARI yaitu dengan berdiri di depan 

cermin untuk melihat keindahan payudara 

(-) 

8 Memijit puting payudara berguna untuk mengetahui adanya cairan 

yang keluar atau tidak 

(+) 

9 Pada saat melaksanakan SADARI dengan posisi berbaring , satu 

tangan ditekuk dibelakang kepala dan sebuah bantal berada 

dibawah bahu yang akan diperiksa dan tangan yang satunya 

melakukan pemeriksaan. 

(+) 

10 SADARI dapat dilakukan dengan menggerakkan 3 jari (jari 

telunjuk, jari tengah, jari manis) dengan tekanan ringan secara 

melingkar searah jarum jam yang dimulai dari tepi luar payudara 

sampai puting susu. 

(+) 

 

 



 

 

 

 

Petunjukan Skoring 

Variabel 

Penelitian 

Indikator 
Nomor 

pertanyaan 

Jenis pernyataan Total 
(+) (-) 

Pengertian 1 - 1 1 

Waktu 2, 5, 6 5 2, 6 3 

Tujuan  3 3 - 1 

Prosedur/ 

langkah- 

langkah  

4, 7, 8, 9, 

10 
4, 8, 9, 10 7 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LAMPIRAN 5 

 

SATUAN ACARA PEMBELAJARAN (SAP) 

Judul : Pengaruh Pelaksanaan SADARI (Pemeriksaan Payudara Sendiri) Terhadap 

Pengetahuan dan Kemampuan Siswi dalam Upaya Deteksi Dini Kanker 

Payudara Di SMP Neg. 1 Sibulue Kab. Bone  

Topik : Pendidikan Kesehatan Upaya Deteksi Dini Kanker Payudara dengan 

Praktek SADARI  

Waktu : 120 menit  

POKOK PEMBAHASAN: Pemeriksaan Payudara Sendiri (SADARI) 

1. Hari/ Tanggal : Jumat, 3 November 2013 

2. PELAKSANAAN  

3. Waktu/ jam  : 09.00 WITA- 11.00 WITA 

4. Tempat   : SMP Neg. 1 Sibulue Kab. Bone 

SASARAN & TARGET 

Sasaran  : Siswi SMP Neg. 1 Sibulue Kab. Bone 

Target    : Siswi kelas VIII & IX SMP Neg. 1 Sibulue Kab. Bone 

TUJUAN PEMBELAJARAN 

a. Tujuan Umum 

eserta mampu memahami upaya deteksi dini kanker payudara dengan praktek 

SADARI 

b. Tujuan Khusus 

Setelah diberikan pendidikan kesehatan, Siswi kelas VIII & IX SMP Neg. 1 

Sibulue Kab. Bone mampu: 

1) Menjelaskan tentang kanker payudara 

2) Menjelaskan pengertian SADARI 

3) Menjelaskan tujuan SADARI 

4) Menjelaskan waktu pelaksanaan SADARI 

5) Mendemonstrasikan dan melakukan prosedur SADARI di rumah 



 

 

 

MATERI PEMBELAJARAN 

a. Pengertian kanker payudara 

b. Tanda-tanda kanker payudara 

c. Penyebab kanker payudara 

d. Pengertian SADARI 

e. Tujuan SADARI 

f. Waktu pelaksanaan SADARI 

g. Prosedur SADARI 

METODE PEMBELAJARAN 

a. Metode ceramah dan diskusi 

b. Metode demonstrasi 

MEDIA DAN ALAT BANTU 

a. Lembar balik yang berisi materi pendkes 

b. Power point yang berisi materi pendkes 

c. Leaflet 

d. Phantom mamae/ payudara  

KEGIATAN PEMBELAJARAN 

TAHAP KEGIATAN KEGIATAN 

PESERTA 

MEDIA & 

ALAT 

Preinteraksi  

(10 menit) 

a. Salam pembuka 

b. Perkenalan 

c. Penyampaian tujuan 

d. Kontrak waktu    

e. Apresepsi 

a. Membalas 

salam 

b. Menerima 

perkenalan 

c. Mengerti tujuan 

pendidikan 

kesehatan 

d. Menyetujui 

kontrak waktu 

e. Mampu 

 



 

 

 

menyampaikan 

pendapatnya 

Pretest  

(10 menit) 

a. Memberikan penjelasan 

pengisian kuesioner 

b. Membagikan kuesioner 

pengetahuan tentang SADARI 

dan pretest kemampuan 

SADARI 

a. Memperhatikan  

 

b. Mengisi 

kuesioner 

Kuesioner  

Interaksi   

- Ceramah  

(30 menit)  

 

 

 

1. Penjelasan materi : 

a. Kanker payudara 

b. Pengertian SADARI 

c. Tujuan dan waktu 

pelaksanaan SADARI 

d. Video SADARI 

e. Prosedur SADARI 

2. Memberikan kesempatan 

kepada peserta untuk bertanya 

hal yang kurang jelas. 

- Memperhatikan  

- Bertanya  

- Laptop 

- LCD 

- Sound 

System 

- Demonstrasi 

(20 menit) 

Memberikan demonstrasi dengan 

memperagakan langkah- langkah 

praktik SADARI: yang dimulai 

dengan:  

1. Memberikan pertanyaan dan 

peryataan yang mendorong 

mahasiswa tertarik untuk 

memperhatikan demonstrasi 

praktik SADARI. 

2. Menciptakan suasana agar 

mahasiswa dapat mengikuti 

demonstrasi Praktik SADARI 

Memperhatikan 

dan bertanya 

LCD 

 



 

 

 

dengan memperhatikan 

seluruh reaksi mahasiswa. 

3. Memberikan kesempatan 

kepada mahasiswa untuk 

bertanya untuk meyakinkan 

apakah mahasiswa memahami 

proses demonstrasi atau tidak  

 

- Latihan  

(30 menit) 

Mengadakan latihan praktik 

SADARI dengan memandu setiap 

langkah-langkah pemeriksaan 

payudara sendiri dan mengoreksi 

apabila ada yang belum tepat 

dalam setiap langkah-langkah 

pemeriksaan  

Mempraktikkan  Phantom 

payudara 

Posttest  

(10 menit) 

Membagikan kuesioner  Mengisi kuesioner  Kuesioner  

Terminasi  

(10 menit) 

a. Evaluasi pelaksanaan 

pendidikan kesehatan 

b. Kesimpulan penkes 

c. Kontrak waktu yang akan 

datang 

Salam penutup 

a. Mampu 

menjawab 

b. Memperhatikan 

c. Menyetujui  

Menjawab salam 
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b. Rizka Damayanti. C12111279. THE EFFECT OF THE IMPLEMENTATION OF 

BREAST SELF-EXAMINATION (BSE) ON THE FEMALE STUDENTS' 

KNOWLEDGE AND ABILITY IN THE EARLY DETECTION OF BREAST 

CANCER IN SMP NEG. 1 SIBULUE KAB. BONE, under the guidance of Kadek Ayu 

Erika and Nur Fadhilah.  

c.  

d. Background: Breast cancer has the highest prevalence in Indonesia in attacking the 

teenagers. This shows that the young women have low knowledge about the importance 

of early detection to avoid breast cancer and low ability to do it. One way to prevent 

breast cancer is to perform breast self-examination (BSE). 

e. Objective: to know the effect of breast self-examination (BSE) on the female students' 

knowledge and ability in the early detection of breast cancer. 

f. Method: The research type is quantitative research with research design using Quasi-

Experimental. Instrument used for knowledge data is questionnaire and for ability data is 

by using observation sheet. The sampling technique in this study is using Total Sampling 

with the samples of 88 people. The data processing is using Wilcoxon statistical test. 

g. Results: This study shows that before the health education, 92% of female students have 

sufficient level of knowledge and after the health education, 93.2% of female students 

have knowledge in good category, whereas before the health education, 100% of students 

are not able to do BSE and after the health education, 87.5% of them are able to do BSE. 

From the result of statistical test of knowledge and ability before and after health 

education, obtained value of p = 0.000 (p <0.05).  

h. Conclusion: There are some effects of breast self-examination (BSE) to increase the 

knowledge and ability of female students in the effort of early detection of breast cancer. 

It is expected that the school always socialize about health in women and cooperate with 

health personnel especially about BSE. 

i.  
j. Keywords  : BSE, Knowledge, Ability.  

k. Literature Sources : 41 Literature (2007-2017) 

l. Evaluasi Struktur  

1) Persiapan alat atau media 

Media yang digunakan dalam pembelajaran ini isinya tepat dan alat dapat 

digunakan sebagaimana mestinya. Saat ceramah media yang digunakan 

adalah slide power point, lembar balik dan leaflet, sedangkan alat yang 

dipakai adalah laptop, LCD, sound system dan phantom mamae. 

2) Persiapan materi 

Materi yang digunakan dalam pembelajaran adalah bentuk slide power 

point, leaflet dan lembar balik  yang dapat mempermudah ceramah. 

3) Persiapan peserta penyuluh 

Peserta pembelajaran tentang Pemeriksaan Payudara Sendiri (SADARI) 

adalah siswi kelas VIII & IX SMP Neg. 1 Sibulue Kab. Bone. 

a. Evaluasi Proses 



 

 

 

1) Pembelajaran tentang Pemeriksaan Payudara Sendiri (SADARI) di 

Rumah diharapkan dapat berjalan dengan lancar dan sasaran 

memahami dari pembelajaran yang diberikan. 

2) Didalam proses pembelajaran diharapkan peserta antusias terhadap 

materi yang diberikan dan terjadi interaksi yang baik antara penyuluh 

dengan peserta. 

b. Evaluasi Hasil 

1) Evaluasi kognitif 

b) Peserta dapat menjelaskan tentang kanker payudara 

c) Peserta dapar menjelaskan pengertian SADARI 

d) Peserta dapat menjelaskan tujuan SADARI 

e) Peserta dapat menjelaskan waktu pelaksanaan SADARI 

f) Peserta dapat mendemonstrasikan dan melakukan prosedur 

SADARI di rumah 

2) Evaluasi afektif 

Peserta bersedia untuk melakukan pencegahan kanker payudara 

dengan Pemeriksaan Payudara Sendiri (SADARI). 

3) Evaluasi psikomotor 

4) Meningkatkan pengetahuan sasaran mengenai pentingnya 

Pemeriksaan Payudara Sendiri dengan benar. 

 

LAMPIRAN MATERI 

Kanker Payudara 

Kanker payudara merupakan jenis kanker dengan jumlah kasus 

terbanyak di dunia, sekaligus penyebab kematian terbesar dikalangan wanita. 

Kanker payudara berawal dari sel-sel dalam jaringan payudara yang 

berkembang dalam keadaan yang tidak baik.  

a. Tanda-tanda kanker payudara : 

Payudara mengalami pengerasan, adanya lekukan, terkikis, kemerahan, 

keluar cairan selain ASI, bengkak disekitar puting, berkerut, muncul 



 

 

 

pembuluh darah, puting tertarik ke dalam, asimetri antara payudara kanan 

dan kiri, kulit berwarna orange, muncul benjolan. 

b. Penyebab kanker payudara belum dapat diketahui secara pasti, namun 

terdapat faktor resiko kanker payudara : 

1) Usia yang meningkat  

2) Pernah menderita kanker payudara 

3) Riwayat keluarga yang menderita kanker payudara 

4) Menarke (mensturasi pertama) sebelum usia 12 tahun, menopause setelah 

usia ≥ 50 tahun 

5) Kehamilan pertama setelah usia 30 tahun dan belum pernah hamil. 

6) Konsumsi alkohol dan terpapar bahan kimia 

Pengertian SADARI 

SADARI adalah pemeriksaan payudara sendiri yang dilakukan untuk 

mengetahui ada tidaknya kanker dalam payudara wanita. Pemeriksaan ini sangat 

mudah dilakukan oleh wanita untuk mencari bejolan atau kelainan lain, dengan 

menggunakan cermin dan berbaring. 

Tujuan SADARI 

Adapun tujuan pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) dilakukan adalah 

untuk mengetahui adanya kelainan pada payudara baik struktur, bentuk ataupun 

tekstur sejak dini, sehingga diharapkan kelainan-kelainan tersebut dapat diobati 

sedini mungkin.  

 

Waktu Pelaksanaan SADARI 

4. Waktu yang paling dianjurkan untuk melakukan SADARI yaitu, pada 7-10 hari  

setelah haid. 

5. Bagi wanita yang menopause, SADARI dilakukan setiap bulannya (misalnya 

setiap tanggal 5 atau memilih tanggal lahirnya untuk dilakukan SADARI. 

6. SADARI biasanya berlangsung tidak lebih dari 2-3 menit. 

Prosedur SADARI 



 

 

 

Pemeriksaan Payudara Sendiri Dilakukan dengan berdiri di depan cermin 

a. Berdiri didepan cermin dalam ruangan tertutup, kemudian bukalah baju yang menutupi 

payudara. 

b. Letakan tangan disamping badan dengan rileks. 

c. Perhatikan dengan seksama payudara saudara apakah ada kelainan atau perubahan 

sekecil apapun. Beri tahu penyedia pelayanan kesehatan bila saudara melihat adanya 

perubahan atau sesuatu yang aneh. 

d. Bandingkan payudara Anda saat berbalik dari sisi ke sisi (kanan-kiri). Carilah setiap 

perubahan pada payudara dalam segi ukuran, bentuk, tekstur kulit atau warna termasuk 

kemerahan, benjolan, kerutan atau retraksi (penarikan kulit). 

e. Perhatikan perubahan pada puting susu, seperti penarikan ke satu sisi, atau perubahan 

arah ke samping atau ke dalam. 

f. Tempatkan tangan Anda pada pinggang lalu kencangkan dada, kemudian berbalik dari 

sisi kesisi bandingkan kanankiri untuk mencatat setiap perubahan. 

g. Mengencangkan otot dada dengan cara lain juga dapat membantu Anda untuk melihat 

perubahan. Dengan cara mencoba berbagai posisi, seperti menempatkan tangan di atas 

kepala dan mengubah dari sisi kesisi. 

h. Tempatkan tangan di pinggang dan merunduk di depan cermin, biarkan payudara 

menggantung. Lalu perhatikan setiap perubahan bentuk. 

i. Perhatikan apakah ada cairan yang keluar dari puting susu dan bisa juga dilihat pada 

bra atau pakaian, tetapi janganlah memencet puting atau mencoba mengeluarkan cairan 

tersebut. Beritahu penyedia layanan kesehatan jika Anda melihat adanya cairan yang 

keluar. 

j. Meraba daerah atas dan bawah tulang selangka (clavicula) apakah ada benjolan atau 

penebalan. Gunakanlah lotion kulit untuk mempermudah prosedur. 

k. Periksalah apakah ada benjolan atau penebalan di bawah lengan di sekitar ketiak 

kearah bawah dan depan (payudara) secara merata kanan dan kiri. Perhatikan setiap 

perubahan dari permeriksaan (SADARI). 

Untuk selanjutnya dilakukan dengan berbaring: 

a. Tempatkan bantal atau lipatan handuk di bawah bahu kiri untuk membantu jaringan 

payudara merata di dinding dada. Tekuk lengan kiri di belakang kepala dan jangkaulah 



 

 

 

payudara kiri dengan tangan kanan. Mulailah dari daerah puting susu ke seluruh 

permukaan payudara. Anda dapat menggunakan lotion agar mempermudah prosedur 

ini. 

b.  Mulailah pemeriksaan dari ketiak dengan cara menggerakkan tiga jari (jari telunjuk, 

jari tengah dan jari manis) bersama-sama menekan ringan, sedang dan kuat. Gerakkan 

jari-jari tangan dengan tekanan ringan secara melingkar searah jarum jam di sekeliling 

payudara, mulai dari tepi luar payudara lalu bergerak ke arah tengah sampai ke puting 

susu sehingga terbentuk pola seperti obat nyamuk bakar. 

c. Tekan secara perlahan, rasakan setiap benjolan, pengerasan atau massa di bawah kulit 

Pastikan untuk memeriksa daerah yang berada diantara payudara, dibawah lengan dan 

dibawah tulang selangka. 

d. Angkat lengan kanan keatas kepala dan ulangi pemeriksaan untuk payudara sebelah 

kanan dengan menggunakan tangan kiri, jika payudara biasanya memiliki benjolan 

harus diketahui berapa banyak benjolan tersebut dibandingkan dengan bulan 

sebelumnya. 

 

SOP (Standart Operating Prosedure) 

Kemampuan Pemeriksaan Payudara Sendiri 

 

Pengertian   : Suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk menilai kemampuan dalam 

melakukan Pemeriksaan Payudara Sendiri. 

Tujuan       : Memberikan kemampuan untuk menemukan kanker dalam stadium 

dini sehingga pengobatannya menjadi lebih baik. 

Petunjuk pengisian dengan cara memberikan tanda (V) pada langkah kegiatan 

yang Saudara kerjakan. 

Langkah Kegiatan 
Dilakukan 

Ya Tidak 

Pemeriksaan Payudara Sendiri Dilakukan dengan berdiri di 

depan cermin 

  

a. Berdiri didepan cermin dalam ruangan tertutup, kemudian bukalah   



 

 

 

baju yang menutupi payudara. 

b. Letakan tangan disamping badan dengan rileks.   

c. Perhatikan dengan seksama payudara saudara apakah ada kelainan 

atau perubahan sekecil apapun. Beri tahu penyedia pelayanan 

kesehatan bila saudara melihat adanya perubahan atau sesuatu yang 

aneh. 

  

d. Bandingkan payudara Anda saat berbalik dari sisi ke sisi (kanan-

kiri). Carilah setiap perubahan pada payudara dalam segi ukuran, 

bentuk, tekstur kulit atau warna termasuk kemerahan, benjolan, 

kerutan atau retraksi (penarikan kulit). 

  

e. Perhatikan perubahan pada puting susu, seperti penarikan ke satu sisi, 

atau perubahan arah ke samping atau ke dalam. 

  

f. Tempatkan tangan Anda pada pinggang lalu kencangkan dada, 

kemudian berbalik dari sisi kesisi bandingkan kanankiri untuk 

mencatat setiap perubahan. 

  

g. Mengencangkan otot dada dengan cara lain juga dapat membantu 

Anda untuk melihat perubahan. Dengan cara mencoba berbagai 

posisi, seperti menempatkan tangan di atas kepala dan mengubah dari 

sisi kesisi. 

  

h. Tempatkan tangan di pinggang dan merunduk di depan cermin, 

biarkan payudara menggantung. Lalu perhatikan setiap perubahan 

bentuk. 

  

i. Perhatikan apakah ada cairan yang keluar dari puting susu dan bisa juga 

dilihat pada bra atau pakaian, tetapi janganlah memencet puting atau 

mencoba mengeluarkan cairan tersebut. Beritahu penyedia layanan 

kesehatan jika Anda melihat adanya cairan yang keluar. 

  

j. Meraba daerah atas dan bawah tulang selangka (clavicula) apakah ada 

benjolan atau penebalan. Gunakanlah lotion kulit untuk mempermudah 

prosedur. 

  

k. Periksalah apakah ada benjolan atau penebalan di bawah lengan di sekitar 

ketiak kearah bawah dan depan (payudara) secara merata kanan dan kiri. 

  



 

 

 

Perhatikan setiap perubahan dari permeriksaan (SADARI). 

Untuk selanjutnya dilakukan dengan berbaring:   

a. Tempatkan bantal atau lipatan handuk di bawah bahu kiri untuk 

membantu jaringan payudara merata di dinding dada. Tekuk lengan 

kiri di belakang kepala dan jangkaulah payudara kiri dengan tangan 

kanan. Mulailah dari daerah puting susu ke seluruh permukaan 

payudara. Anda dapat menggunakan lotion agar mempermudah 

prosedur ini. 

  

b.  Mulailah pemeriksaan dari ketiak dengan cara menggerakkan tiga jari (jari 

telunjuk, jari tengah dan jari manis) bersama-sama menekan ringan, sedang 

dan kuat. Gerakkan jari-jari tangan dengan tekanan ringan secara melingkar 

searah jarum jam di sekeliling payudara, mulai dari tepi luar payudara lalu 

bergerak ke arah tengah sampai ke puting susu sehingga terbentuk pola 

seperti obat nyamuk bakar. 

  

c. Tekan secara perlahan, rasakan setiap benjolan, pengerasan atau 

massa di bawah kulit Pastikan untuk memeriksa daerah yang berada 

diantara payudara, dibawah lengan dan dibawah tulang selangka. 

  

d. Angkat lengan kanan keatas kepala dan ulangi pemeriksaan untuk 

payudara sebelah kanan dengan menggunakan tangan kiri, jika 

payudara biasanya memiliki benjolan harus diketahui berapa banyak 

benjolan tersebut dibandingkan dengan bulan sebelumnya. 

  

Konsultasikan dengan dokter jika Anda menemukan: 

a. Bejolan, pengerasan atau penebalan. 

b. Bengkak, kemerahan dan teraba hangat. 

c. Perubahan ukuran atau bentuk. 

d. Kerutan pada kulit (seperti kulit jeruk). 

e. Gatal, bersisiksakitatauruam pada puting susu. 

f. Puting payudara seperti tertarik (retraksi). 

g. Tiba-tiba keluar cairan dari puting payudara. 

h. Rasa sakit pada payudara yang tidak kunjung sembuh. 

Konseling pasca pemeriksaan. 

a. Segera memberitahu ahlinya bila terdapat perubahan 



 

 

 

b. pada payudara. 

c. Bila dilakukan pemeriksaan lanjutan beritahu bagaimana 

d. alur/prosedur yang harus dilakukan. 

e. Tenangkan klien, karena adanya temuan bukan berarti 

f. tidak bias dilakukan pengobatan. 

g. Ciptakan komunikasi yang baik, empati yang tinggi dan kesabaran saat berhadapan dengan 

klien.  

 

 



 

 

 

LAMPIRAN 6 

MASTER TABEL PENELITIAN 

“Pengaruh Pelaksanaan Pemeriksaan Payudara Sendiri (SADARI) Terhadap Pengetahuan Dan Kemampuan Siswi Dalam Upaya Deteksi Dini 

Kanker Payudara Di SMP Neg. 1 Sibulue Kab. Bone” 

No. 

Responden 

Karakteristik Responden Pengetahuan Kemampuan 

Umur 

Pernah 

Mendapat 

Informasi 

Sumber 

Informasi 

Pernah 

Praktik 

SADARI 

Pretest Kategori Posttest Kategori Pretest Kategori Posttest Kategori 

1 13 Tidak 

Pernah 

Tv/ Radio Tidak 

Pernah 

40 Kurang 90 Baik 7 Tidak 

Mampu 

67 Mampu 

2 13 Tidak 

Pernah 

Tv/ Radio Tidak 

Pernah 

30 Kurang 80 Baik 0 Tidak 

Mampu 

53 Mampu 

3 13 Tidak 

Pernah 

Tv Dan 

Internet 

Tidak 

Pernah 

40 Kurang 90 Baik 0 Tidak 

Mampu 

67 Mampu 

4 14 Tidak 

Pernah 

Tv Dan 

Internet 

Tidak 

Pernah 

30 Kurang 90 Baik 7 Tidak 

Mampu 

93 Mampu 

5 13 Tidak 

Pernah 

Tv/ Radio Tidak 

Pernah 

30 Kurang 80 Baik 0 Tidak 

Mampu 

53 Mampu 

6 13 Tidak 

Pernah 

Tv/ Radio Tidak 

Pernah 

40 Kurang 90 Baik 0 Tidak 

Mampu 

93 Mampu 

7 14 Tidak 

Pernah 

Tv Dan 

Internet 

Tidak 

Pernah 

30 Kurang 90 Baik 0 Tidak 

Mampu 

73 Mampu 

8 14 Tidak 

Pernah 

Tv Dan 

Internet 

Tidak 

Pernah 

40 Kurang 90 Baik 0 Tidak 

Mampu 

93 Mampu 



 

 

 

9 14 Tidak 

Pernah 

Tv/ Radio Tidak 

Pernah 

20 Kurang 90 Baik 0 Tidak 

Mampu 

87 Mampu 

10 13 Tidak 

Pernah 

Tv Dan 

Internet 

Tidak 

Pernah 

40 Kurang 100 Baik 7 Tidak 

Mampu 

93 Mampu 

11 14 Tidak 

Pernah 

Tv Dan 

Internet 

Tidak 

Pernah 

50 Kurang 100 Baik 7 Tidak 

Mampu 

93 Mampu 

12 14 Tidak 

Pernah 

Tv Dan 

Internet 

Tidak 

Pernah 

50 Cukup 100 Baik 13 Tidak 

Mampu 

100 Mampu 

13 13 Tidak 

Pernah 

Tv/ Radio Tidak 

Pernah 

50 Cukup 100 Baik 7 Tidak 

Mampu 

93 Mampu 

14 14 Tidak 

Pernah 

Tv Dan 

Internet 

Tidak 

Pernah 

40 Kurang 100 Baik 7 Tidak 

Mampu 

93 Mampu 

15 13 Tidak 

Pernah 

Tv Dan 

Internet 

Tidak 

Pernah 

30 Kurang 90 Baik 0 Tidak 

Mampu 

87 Mampu 

16 14 Tidak 

Pernah 

Tv/ Radio Tidak 

Pernah 

20 Kurang 90 Baik 0 Tidak 

Mampu 

80 Mampu 

17 13 Tidak 

Pernah 

Tv/ Radio Tidak 

Pernah 

50 Kurang 100 Baik 13 Tidak 

Mampu 

100 Mampu 

18 14 Tidak 

Pernah 

Tv/ Radio Tidak 

Pernah 

60 Cukup 100 Baik 7 Tidak 

Mampu 

93 Mampu 

19 15 Tidak 

Pernah 

Tv Dan 

Internet 

Tidak 

Pernah 

50 Kurang 100 Baik 13 Tidak 

Mampu 

100 Mampu 

20 14 Tidak 

Pernah 

Tv/ Radio Tidak 

Pernah 

20 Kurang 70 Cukup 0 Tidak 

Mampu 

53 Mampu 

21 15 Tidak 

Pernah 

Tv Dan 

Internet 

Tidak 

Pernah 

20 Kurang 80 Baik 0 Tidak 

Mampu 

80 Mampu 

22 13 Tidak 

Pernah 

Tv/ Radio Tidak 

Pernah 

20 Kurang 60 Cukup 0 Tidak 

Mampu 

40 Tidak 

Mampu 



 

 

 

23 16 Tidak 

Pernah 

Tv/ Radio Tidak 

Pernah 

30 Kurang 80 Baik 0 Tidak 

Mampu 

80 Mampu 

24 15 Tidak 

Pernah 

Tv Dan 

Internet 

Tidak 

Pernah 

40 Kurang 90 Baik 0 Tidak 

Mampu 

60 Mampu 

25 16 Tidak 

Pernah 

Tv Dan 

Internet 

Tidak 

Pernah 

20 Kurang 90 Baik 0 Tidak 

Mampu 

80 Mampu 

26 16 Tidak 

Pernah 

Tv Dan 

Internet 

Tidak 

Pernah 

40 Kurang 90 Baik 7 Tidak 

Mampu 

93 Mampu 

27 14 Tidak 

Pernah 

Tv/ Radio Tidak 

Pernah 

50 Kurang 90 Baik 7 Tidak 

Mampu 

87 Mampu 

28 13 Tidak 

Pernah 

Tv Dan 

Internet 

Tidak 

Pernah 

40 Kurang 80 Baik 0 Tidak 

Mampu 

80 Mampu 

29 13 Tidak 

Pernah 

Tv Dan 

Internet 

Tidak 

Pernah 

40 Kurang 90 Baik 0 Tidak 

Mampu 

73 Mampu 

30 13 Tidak 

Pernah 

Tv/ Radio Tidak 

Pernah 

20 Kurang 70 Cukup 0 Tidak 

Mampu 

40 Tidak 

Mampu 

31 14 Tidak 

Pernah 

Tv/ Radio Tidak 

Pernah 

50 Kurang 100 Baik 7 Tidak 

Mampu 

93 Mampu 

32 14 Tidak 

Pernah 

Tv Dan 

Internet 

Tidak 

Pernah 

40 Kurang 90 Baik 0 Tidak 

Mampu 

73 Mampu 

33 14 Tidak 

Pernah 

Tv/ Radio Tidak 

Pernah 

30 Kurang 90 Baik 0 Tidak 

Mampu 

53 Mampu 

34 14 Tidak 

Pernah 

Tv/ Radio Tidak 

Pernah 

20 Kurang 70 Cukup 0 Tidak 

Mampu 

47 Tidak 

Mampu 

35 15 Tidak 

Pernah 

Tv Dan 

Internet 

Tidak 

Pernah 

20 Kurang 80 Baik 0 Tidak 

Mampu 

67 Mampu 

36 15 Tidak 

Pernah 

Tv/ Radio Tidak 

Pernah 

30 Kurang 90 Baik 0 Tidak 

Mampu 

80 Mampu 



 

 

 

37 16 Tidak 

Pernah 

Tv Dan 

Internet 

Tidak 

Pernah 

40 Kurang 90 Baik 0 Tidak 

Mampu 

80 Mampu 

38 14 Tidak 

Pernah 

Tv/ Radio Tidak 

Pernah 

30 Kurang 90 Baik 0 Tidak 

Mampu 

67 Mampu 

39 13 Tidak 

Pernah 

Tv/ Radio Tidak 

Pernah 

40 Kurang 80 Baik 0 Tidak 

Mampu 

53 Mampu 

40 13 Tidak 

Pernah 

Tv/ Radio Tidak 

Pernah 

20 Kurang 80 Baik 0 Tidak 

Mampu 

40 Mampu 

41 14 Tidak 

Pernah 

Tv/ Radio Tidak 

Pernah 

30 Kurang 90 Baik 0 Tidak 

Mampu 

60 Mampu 

42 15 Tidak 

Pernah 

Tv/ Radio Tidak 

Pernah 

30 Kurang 90 Baik 0 Tidak 

Mampu 

73 Mampu 

43 16 Tidak 

Pernah 

Tv Dan 

Internet 

Tidak 

Pernah 

40 Kurang 90 Baik 0 Tidak 

Mampu 

100 Mampu 

44 15 Tidak 

Pernah 

Tv/ Radio Tidak 

Pernah 

40 Kurang 100 Baik 0 Tidak 

Mampu 

100 Mampu 

45 15 Tidak 

Pernah 

Tv Dan 

Internet 

Tidak 

Pernah 

30 Kurang 80 Baik 0 Tidak 

Mampu 

73 Mampu 

46 14 Tidak 

Pernah 

Tv/ Radio Tidak 

Pernah 

20 Kurang 90 Baik 0 Tidak 

Mampu 

80 Mampu 

47 14 Tidak 

Pernah 

Tv/ Radio Tidak 

Pernah 

40 Kurang 90 Baik 0 Tidak 

Mampu 

80 Mampu 

48 13 Tidak 

Pernah 

Tv/ Radio Tidak 

Pernah 

50 Kurang 90 Baik 0 Tidak 

Mampu 

73 Mampu 

49 13 Tidak 

Pernah 

Tv/ Radio Tidak 

Pernah 

30 Kurang 80 Baik 0 Tidak 

Mampu 

53 Mampu 

50 13 Tidak 

Pernah 

Tv/ Radio Tidak 

Pernah 

20 Kurang 80 Baik 0 Tidak 

Mampu 

40 Tidak 

Mampu 



 

 

 

51 14 Tidak 

Pernah 

Tv/ Radio Tidak 

Pernah 

20 Kurang 80 Baik 0 Tidak 

Mampu 

47 Tidak 

Mampu 

52 15 Tidak 

Pernah 

Tv Dan 

Internet 

Tidak 

Pernah 

50 Kurang 100 Baik 0 Tidak 

Mampu 

87 Mampu 

53 13 Tidak 

Pernah 

Tv Dan 

Internet 

Tidak 

Pernah 

40 Kurang 100 Baik 0 Tidak 

Mampu 

87 Mampu 

54 13 Tidak 

Pernah 

Tv/ Radio Tidak 

Pernah 

30 Kurang 80 Baik 0 Tidak 

Mampu 

67 Mampu 

55 13 Tidak 

Pernah 

Tv/ Radio Tidak 

Pernah 

20 Kurang 80 Baik 0 Tidak 

Mampu 

60 Mampu 

56 13 Tidak 

Pernah 

Tv/ Radio Tidak 

Pernah 

20 Kurang 90 Baik 0 Tidak 

Mampu 

73 Mampu 

57 14 Tidak 

Pernah 

Tv/ Radio Tidak 

Pernah 

30 Kurang 90 Baik 0 Tidak 

Mampu 

80 Mampu 

58 13 Tidak 

Pernah 

Tv/ Radio Tidak 

Pernah 

40 Kurang 90 Baik 0 Tidak 

Mampu 

87 Mampu 

59 14 Tidak 

Pernah 

Tv Dan 

Internet 

Tidak 

Pernah 

30 Kurang 100 Baik 0 Tidak 

Mampu 

100 Mampu 

60 13 Tidak 

Pernah 

Tv Dan 

Internet 

Tidak 

Pernah 

40 Kurang 100 Baik 0 Tidak 

Mampu 

87 Mampu 

61 13 Tidak 

Pernah 

Tv Dan 

Internet 

Tidak 

Pernah 

20 Kurang 90 Baik 0 Tidak 

Mampu 

67 Mampu 

62 13 Tidak 

Pernah 

Tv Dan 

Internet 

Tidak 

Pernah 

30 Kurang 100 Baik 0 Tidak 

Mampu 

93 Mampu 

63 13 Tidak 

Pernah 

Tv Dan 

Internet 

Tidak 

Pernah 

60 Cukup 100 Baik 7 Tidak 

Mampu 

93 Mampu 

64 13 Tidak 

Pernah 

Tv Dan 

Internet 

Tidak 

Pernah 

60 Cukup 100 Baik 7 Tidak 

Mampu 

93 Mampu 



 

 

 

65 14 Tidak 

Pernah 

Tv/ Radio Tidak 

Pernah 

20 Kurang 80 Baik 0 Tidak 

Mampu 

47 Tidak 

Mampu 

66 13 Tidak 

Pernah 

Tv Dan 

Internet 

Tidak 

Pernah 

50 Kurang 100 Baik 0 Tidak 

Mampu 

73 Mampu 

67 13 Tidak 

Pernah 

Tv/ Radio Tidak 

Pernah 

40 Kurang 90 Baik 0 Tidak 

Mampu 

73 Mampu 

68 13 Tidak 

Pernah 

Tv/ Radio Tidak 

Pernah 

30 Kurang 80 Baik 0 Tidak 

Mampu 

67 Mampu 

69 13 Tidak 

Pernah 

Tv Dan 

Internet 

Tidak 

Pernah 

40 Kurang 80 Baik 0 Tidak 

Mampu 

80 Mampu 

70 14 Tidak 

Pernah 

Tv/ Radio Tidak 

Pernah 

20 Kurang 90 Baik 0 Tidak 

Mampu 

47 Tidak 

Mampu 

71 14 Tidak 

Pernah 

Tv Dan 

Internet 

Tidak 

Pernah 

40 Kurang 80 Baik 0 Tidak 

Mampu 

67 Mampu 

72 14 Tidak 

Pernah 

Tv/ Radio Tidak 

Pernah 

20 Kurang 80 Baik 0 Tidak 

Mampu 

60 Mampu 

73 13 Tidak 

Pernah 

Tv/ Radio Tidak 

Pernah 

20 Kurang 80 Baik 0 Tidak 

Mampu 

47 Tidak 

Mampu 

74 13 Tidak 

Pernah 

Tv/ Radio Tidak 

Pernah 

20 Kurang 80 Baik 0 Tidak 

Mampu 

60 Mampu 

75 15 Tidak 

Pernah 

Tv/ Radio Tidak 

Pernah 

30 Kurang 90 Baik 0 Tidak 

Mampu 

53 Mampu 

76 14 Tidak 

Pernah 

Tv/ Radio Tidak 

Pernah 

20 Kurang 80 Baik 0 Tidak 

Mampu 

67 Mampu 

77 13 Tidak 

Pernah 

Tv Dan 

Internet 

Tidak 

Pernah 

20 Kurang 80 Baik 0 Tidak 

Mampu 

67 Mampu 

78 13 Tidak 

Pernah 

Tv/ Radio Tidak 

Pernah 

20 Kurang 70 Cukup 0 Tidak 

Mampu 

40 Tidak 

Mampu 



 

 

 

79 15 Tidak 

Pernah 

Tv Dan 

Internet 

Tidak 

Pernah 

40 Kurang 90 Baik 7 Tidak 

Mampu 

100 Mampu 

80 15 Tidak 

Pernah 

Tv Dan 

Internet 

Tidak 

Pernah 

20 Kurang 80 Baik 7 Tidak 

Mampu 

80 Mampu 

81 14 Tidak 

Pernah 

Tv/ Radio Tidak 

Pernah 

30 Kurang 60 Cukup 0 Tidak 

Mampu 

47 Tidak 

Mampu 

82 14 Tidak 

Pernah 

Tv Dan 

Internet 

Tidak 

Pernah 

60 Cukup 100 Baik 0 Tidak 

Mampu 

80 Mampu 

83 16 Tidak 

Pernah 

Tv Dan 

Internet 

Tidak 

Pernah 

60 Cukup 100 Baik 13 Tidak 

Mampu 

100 Mampu 

84 15 Tidak 

Pernah 

Tv/ Radio Tidak 

Pernah 

20 Kurang 80 Baik 0 Tidak 

Mampu 

60 Mampu 

85 16 Tidak 

Pernah 

Tv/ Radio Tidak 

Pernah 

30 Kurang 80 Baik 0 Tidak 

Mampu 

60 Mampu 

86 13 Tidak 

Pernah 

Tv/ Radio Tidak 

Pernah 

40 Kurang 90 Baik 0 Tidak 

Mampu 

73 Mampu 

87 14 Tidak 

Pernah 

Tv Dan 

Internet 

Tidak 

Pernah 

50 Kurang 90 Baik 7 Tidak 

Mampu 

80 Mampu 

88 13 Tidak 

Pernah 

Tv Dan 

Internet 

Tidak 

Pernah 

40 Kurang 90 Baik 7 Tidak 

Mampu 

80 Mampu 



 

 

 

Keterangan:  

Umur: 

 1. 13  

 2. 14  

 3. 15    

 4. 16      

Pernah mendapat Informasi SADARI Sebelumnya :  

1. Pernah 

2. Tidak Pernah 

Pernah mendapat Informasi SADARI Sebelumnya :  

1. TV/ Radio    

2. Internet 

3. Petugas Kesehatan 

4. Teman  

5. Orang Tua 

Pernah Melakukan SADARI Sebelumnya : 

1. Pernah 

2. Tidak Pernah 

Pengetahuan : 

1. Baik  

2. Cukup  

3. Kurang  

Kemampuan: 

1. Mampu  

2. Tidak Mampu  



 

 

 

LAMPIRAN 7 

HASIL ANALISA DATA 

Frequency Table 

 

Umur Responden 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 13 38 43,2 43,2 43,2 

14 30 34,1 34,1 77,3 

15 13 14,8 14,8 92,0 

16 7 8,0 8,0 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

 

Mendapat Informasi SADARI Sebelumnya 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid TIDAK 88 100,0 100,0 100,0 

 

 

Sumber Informasi SADARI 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid TV DAN 

INTERNET 
39 44,3 44,3 44,3 

TV/ RADIO 49 55,7 55,7 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

 

Pernah Melakukan SADARI 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid TIDAK PERNAH 88 100,0 100,0 100,0 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Pretest Pengetahuan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 20 26 29,5 29,5 29,5 

30 21 23,9 23,9 53,4 

40 25 28,4 28,4 81,8 

50 11 12,5 12,5 94,3 

60 5 5,7 5,7 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

 

 

Kategori Pretest Pengetahuan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid cukup 7 8,0 8,0 8,0 

kurang 81 92,0 92,0 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

 

 

Posttest Pengetahuan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 60 2 2,3 2,3 2,3 

70 4 4,5 4,5 6,8 

80 26 29,5 29,5 36,4 

90 36 40,9 40,9 77,3 

100 20 22,7 22,7 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

 

 

Kategori Posttest Pengetahuan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid baik 82 93,2 93,2 93,2 

cukup 6 6,8 6,8 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

 



 

 

 

Pretest kemampuan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 68 77,3 77,3 77,3 

7 16 18,2 18,2 95,5 

13 4 4,5 4,5 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

 

 

Kategori Pretest Kemampuan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid TIDAK 

MAMPU 
88 100,0 100,0 100,0 

 

 

Posttest Kemampuan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 40 5 5,7 5,7 5,7 

47 6 6,8 6,8 12,5 

53 7 8,0 8,0 20,5 

60 7 8,0 8,0 28,4 

67 10 11,4 11,4 39,8 

73 10 11,4 11,4 51,1 

80 15 17,0 17,0 68,2 

87 7 8,0 8,0 76,1 

93 13 14,8 14,8 90,9 

100 8 9,1 9,1 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

 

Kategori Posttest Kemampuan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid MAMPU 77 87,5 87,5 87,5 

TIDAK 

MAMPU 
11 12,5 12,5 100,0 



 

 

 

Total 88 100,0 100,0  

Descriptives 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Umur Responden 88 13 16 13,88 ,945 

Pretest Pengetahuan 88 20 60 34,09 12,000 

Posttest Pengetahuan 88 60 100 87,73 9,313 

Pretest kemampuan 88 0 13 1,86 3,643 

Posttest Kemampuan 88 40 100 73,76 17,594 

Valid N (listwise) 88     

 

 

NPar Test 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Pretest 

Pengetahuan 

Posttest 

Pengetahuan 

Pretest 

kemampuan 

Posttest 

Kemampuan 

N 88 88 88 88 

Normal Parameters
a,b

 Mean 34,09 87,73 1,86 73,76 

Std. Deviation 12,000 9,313 3,643 17,594 

Most Extreme Differences Absolute ,175 ,233 ,468 ,127 

Positive ,175 ,176 ,468 ,086 

Negative -,155 -,233 -,304 -,127 

Test Statistic ,175 ,233 ,468 ,127 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000
c
 ,000

c
 ,000

c
 ,001

c
 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilcoxon Signed Ranks test 



 

 

 

 

Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

Posttest Pengetahuan - 

Pretest Pengetahuan 

Negative Ranks 0
a
 ,00 ,00 

Positive Ranks 88
b
 44,50 3916,00 

Ties 0
c
   

Total 88   

Posttest Kemampuan - 

Pretest kemampuan 

Negative Ranks 0
d
 ,00 ,00 

Positive Ranks 88
e
 44,50 3916,00 

Ties 0
f
   

Total 88   

a. Posttest Pengetahuan < Pretest Pengetahuan 

b. Posttest Pengetahuan > Pretest Pengetahuan 

c. Posttest Pengetahuan = Pretest Pengetahuan 

d. Posttest Kemampuan < Pretest kemampuan 

e. Posttest Kemampuan > Pretest kemampuan 

f. Posttest Kemampuan = Pretest kemampuan 

 

 

Test Statistics
a
 

 

Posttest 

Pengetahuan - 

Pretest 

Pengetahuan 

Posttest 

Kemampuan - 

Pretest 

kemampuan 

Z -8,258
b
 -8,159

b
 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 ,000 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negative ranks. 

 

 

 

 

 

 

 

Aspek Hasil  Posttest Pengetahuan SADARI 

p1 



 

 

 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 24 27,3 27,3 27,3 

1 64 72,7 72,7 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

 

p2 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 8 9,1 9,1 9,1 

1 80 90,9 90,9 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

 

p3 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 88 100,0 100,0 100,0 

 

p4 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 88 100,0 100,0 100,0 

 

p5 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 88 100,0 100,0 100,0 

p6 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 31 35,2 35,6 35,6 

1 56 63,6 64,4 100,0 

Total 87 98,9 100,0  

Missing System 1 1,1   

Total 88 100,0   

p7 



 

 

 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 49 55,7 55,7 55,7 

1 39 44,3 44,3 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

 

p8 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 2 2,3 2,3 2,3 

1 86 97,7 97,7 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

 

p9 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 88 100,0 100,0 100,0 

 

p10 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 88 100,0 100,0 100,0 

 

 

 

Aspek Hasil Posttest Kemampuan 

p1 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid YA 88 100,0 100,0 100,0 

 

p2 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid YA 88 100,0 100,0 100,0 

 

p3 



 

 

 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid TIDAK 24 27,3 27,3 27,3 

YA 64 72,7 72,7 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

 

p4 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid TIDAK 10 11,4 11,4 11,4 

YA 78 88,6 88,6 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

 

p5 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid TIDAK 8 9,1 9,1 9,1 

YA 80 90,9 90,9 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

 

p6 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid YA 88 100,0 100,0 100,0 

 

p7 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid TIDAK 19 21,6 21,6 21,6 

YA 69 78,4 78,4 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

p8 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 



 

 

 

Valid TIDAK 4 4,5 4,5 4,5 

YA 84 95,5 95,5 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

 

p9 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid TIDAK 34 38,6 38,6 38,6 

YA 54 61,4 61,4 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

 

p10 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid TIDAK 51 58,0 58,0 58,0 

YA 37 42,0 42,0 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

 

p11 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid TIDAK 65 73,9 73,9 73,9 

YA 23 26,1 26,1 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

 

p12 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid TIDAK 36 40,9 40,9 40,9 

YA 52 59,1 59,1 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

 

p13 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid YA 88 100,0 100,0 100,0 

 

 



 

 

 

p14 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid TIDAK 73 83,0 83,0 83,0 

YA 15 17,0 17,0 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

 

p15 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid TIDAK 20 22,7 22,7 22,7 

YA 68 77,3 77,3 100,0 

Total 88 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


