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ABSTRAK 

 
 

Kanker payudara masih menjadi masalah di Indonesia, karena 68,6% pasien 
berobat ke dokter pada stadium lanjut, sedangkan yang berobat pada stadium dini 
hanya 22,4%. Salah satu upaya pencegahan kanker payudara adalah melakukan 
deteksi dini dengan pemeriksaan payudara. Penelitian ini dilakukan untuk 
menganalisis hubungan karakteristik, pengetahuan, dan anggapan (perceived) 
wanita usia subur dengan perilaku memeriksakan payudara sejak dini di Pusat 
Deteksi Dini dan Diagnostik Kanker (PD3K) Surabaya. 

Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik. Menggunakan 
desain kasus kontrol. Sampel ditarik dari populasi dengan cara simple random 
sampling. Jumlah sampel penelitian sebesar 24 kasus dan 24 kontrol. Variabel 
bebas penelitian adalah pendidikan, pekerjaan, tingkat ekonomi,  pengetahuan, 
anggapan (perceived) ancaman, anggapan (perceived) manfaat, anggapan 
(perceived) hambatan. Variabel terikat penelitian adalah perilaku memeriksakan 
payudara sejak dini. Hasil penelitian kemudian dianalisis menggunakan uji Chi 
Square. 

Hasil penelitian menunjukkan distribusi sebagian besar responden adalah 
pendidikan tinggi (54,2%), bekerja (79,2%), tingkat ekonomi rendah (52,1%). 
Hasil tabulasi silang diketahui bahwa variabel yang berhubungan dengan perilaku 
memeriksakan payudara sejak dini adalah pendidikan (p= 0,043), tingkat ekonomi 
(p= 0,021), anggapan (perceived) ancaman (p= 0,013), dan anggapan (perceived) 
hambatan (p= 0,021). Variabel yang tidak berhubungan dengan perilaku 
memeriksakan payudara sejak dini adalah pekerjaan (p= 0,772), pengetahuan (p= 
0,137), dan anggapan (perceived) manfaat (p= 0,348). 

Kesimpulan dari hasil penelitian adalah pendidikan, tingkat ekonomi, 
anggapan (perceived) ancaman, dan anggapan (perceived) hambatan pada wanita 
usia subur secara signifikan berhubungan dengan perilaku memeriksakan 
payudara sejak dini. Disarankan bagi wanita untuk dapat menjadi penyelamat bagi 
diri sendiri dan memotivasi para wanita di lingkungan sekitar untuk melakukan 
deteksi dini terhadap penyakit kanker payudara dengan memeriksakan payudara. 
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