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Kanker payudara merupakan jenis kanker dengan jumlah penderita 

terbanyak di Surabaya, termasuk di wilayah kerja Puskesmas Kenjeran. Dari 

hasil wawancara dengan perempuan usia subur di puskesmas Kenjeran, masih 

banyak perempuan yang belum melakukan upaya pencegahan. Upaya 

pencegahan perempuan terhadap kanker payudara yang masih rendah dapat 

mengakibatkan sekitar 80% dari total keseluruhan penderita kanker baru berobat 

ketika sudah mencapai stadium lanjut, sehingga hal ini dapat menurunkan 

keberhasilan pengobatan. Penelitian bertujuan untuk mengetahui hubungan 

pengaruh interpersonal dan situasional dengan upaya pencegahan kanker 

payudara pada perempuan usia subur.  

 Desain penelitian ini adalah deskriptif korelatif dengan pendekatan cross 

sectional. Populasi wanita usia subur di kelurahan Bulak dan kelurahan Kenjeran 

pada tahun 2016 sebanyak  5.340 orang. Besar sampel 100 responden perempuan 

usia subur, dengan menggunakan cluster sampling. Variabel independen dalam 

penelitian ini yaitu pengaruh interpersonal dan situasional. Variabel dependen 

adalah upaya pencegahan primer dan sekunder kaker payudara. Data dianalisis 

menggunakan uji statistik Spearman’s rho untuk mengetahui variabel yang 

berhubungan dengan upaya pencegahan kanker payudara.  

Penelitian menunjukkan tidak terdapat hubungan antara pengaruh 

interpersonal dan upaya pencegahan kanker payudara p = 0,150 (α ≤ 0,05). 

Sedangkan variabel situasional dengan upaya pencegahan kanker payudara pada 

perempuan usia subur menghasilkan p = 0,043 (α ≤ 0,05).  

Pengaruh interpersonal tidak memiliki hubungan dengan upaya 

pencegahan kanker payudara pada perempuan usia subur dan pengaruh 

situasional  memiliki hubungan dengan upaya pencegahan kanker payudara pada 

perempuan usia subur.  

Pengaruh interpersonal tidak dapat meningkatkan upaya pencegahan 

kanker payudara di wilayah kerja Puskesmas Kenjeran, sedangkan pengaruh 

situasional dapat meningkatkan upaya preventif kanker payudara di wilayah 

kerja Puskesmas Kenjeran Surabaya. 

 

Kata kunci : Wanita Usia Subur, Kanker Payudara, Health Promotion Models, 

Pengaruh Interpersonal, Pengaruh Situasional, Upaya Preventif. 

 

 

 


	HALAMAN JUDUL
	SURAT PERNYATAAN
	HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
	LEMBAR PERSETUJUAN
	LEMBAR PENGESAHAN
	MOTTO
	UCAPAN TERIMA KASIH
	ABSTRAK
	DAFTAR ISI
	DAFTAR GAMBAR
	DAFTAR TABEL
	DAFTAR LAMBANG, SINGKATAN DAN ISTILAH
	DAFTAR LAMPIRAN
	BAB 1 PENDAHULUAN
	BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA
	BAB 3 KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN
	BAB 4 METODE PENELITIAN
	BAB 5 HASIL DAN PEMBAHASAN
	BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN
	DAFTAR PUSTAKA
	LAMPIRAN

