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Gambaran Perilaku SADARI Wanita Usia Subur (Studi Deskriptif di RT VI RW 

IV Kelurahan Ploso Kecamatan Tambaksari Surabaya) 

Kartika Dewi Purnamasari 

Kanker payudara menduduki peringkat pertama dari 10 kanker terbesar. hal 

ini terjadi di RS Dharmais. Hampic 85% pasien kanker payudara datang ke rumah 

sakit dalam keadaan stadium lanjut. Hal ini akan mempengaruhl prognosis dan 

tingkat kesembuhan pasien. Padahal j ika kanker payudara dltemukan dalam 

stadium awal, maka tingkat kesembuhan pasien akan sangat baik. 

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari gambaran faktor-faktor yang 

mempengaruhi WUS tidak melakukan SADARl dan peran simulasi SADAAI 

terhadap perubahan pengetahuan dan sikap SADARI di RT VI RW IV Kelurahan 

Kecamatan Tambaksari Surabaya. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi 

wacana ilmiah untuk. mempelajari karakteristik wanita usia subur yang tidak 

melakukan SADARI sehingga dapat diupayakan menurunkan angka kematian 

akibatkankerpayudrum. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dcskripti f 

dengan metode penelitian kualitatif. Teknik peml lihan informan menggunakan 

Snowball sampling. Pengumpulan data menggunakan metode mixed method yailu 

metode Focus Group Discussion (FGD). wawancara mendalam (Indepth 

interview) dan menggunakan angketlkuesioner (Pre-Post Test). 

Dalam penelitian ini didapatkan : 1) Hampir seluruh (94,73%) wani la lIsia 

subur dalam indeplh interview dan FGD mcmiliki pengetahuan yang kurang 

mengenai kanker payudara dan SADARI . 2) Hampir scl uru11 (84.97%) wauita usia 

subur dalam penelitian ini setuju dan berslkap positif terhadap pencegahan <.Iini 

kanker payudara. 3) Sebagian besar (52.63%) wanila usia subur telah 

melaksanakan praktik SADARI dengan alasan untuk mengetalllli adanya 

benjolan. Akan tetapi pelaksanaan pemeriksaan payudara sendiri masih kurang 

benar sesuai dengan prosedur yang ada. 4) Pak'1or predisposisi, faktor pemungkin 

dan faktor penguat hampir semua faktor ini belum bisa merubah perilaku 
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SADARI. 5) Gambaran wanita usia subur pada data kualitatir yang memiliki 

pengetahuan kurang, tetapi mempunyai sikap yang baik, dan perilaku yang 

sebagian melakukan SADARI waJaupun tidak sesuai dengan prosedur yang baik 

karena pengetahuan mereka yang kurang dan juga faktor lingkwlgan di sekitamya. 

6) Simulasi SADARI dapat mempengaruhi perubahan pengetahuan seseorang 

akan tetapi tidak ada hubungan terhadap peruhahan stkap seseorang. 7) Data 

kualitatif dan kuantitatif menunjukkan wanita usia suhur dalam penelitian ini 

cenderung berpengetahuan yang baik mengenai SADARI dan kurang mengenai 

kanker payudara, sikap dan perilaku menunjukkan baik mengenai SADARl. baJ 

ini dikarenakan sudah pemah dilakukan penyuJuhan mengenai pemeriksaan 

payudara sendiri daripada materi mengenai kanker payudara yang cenderung 

kurang diberikan ill wiI ayah ini. 
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