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EXECUTIVE SUMMARY
THE EFFECT OF COMMUNITY BASED HEALTH EDUCATION ON
KNOWLEDGE, ATTITUDE AND PRACTICE OF BREAST SELF
EXAMINATION ON WOMEN IN PUSKESMAS MARTAPURA 1 AREA

By: Diana Hardiyanti

Breast cancer is the leading cause of death in Indonesia. Cancer is one of
the world's health problems, the number of breast cancer deaths one of them
because released at an advanced stage. One factor behind the diagnosis of breast
cancer is the reluctance to perform early detection of breast cancer. Diagnosis of
breast cancer early in the stadium provides a good opportunity for long-term
survival. Efforts to reduce mortality from breast cancer are needed effective
screening programs. BSE is one of the methods used to detect early cancer by
looking and feeling to find abnormalities, lumps, and swelling of the breast. The
purpose of this study was to analyze community-based education on knowledge,
behavior and practice of breast self-examination (BSE).
This research is based on knowledge and behavior on BSE, PRECEDE
PROCEED approach from Lawrence Green. This study used pre-test and post-test
with control group design. This research used quasy-experiment with pre test post
test group design with control group. interventiont groups are given health
education by cadres, about breast cancer, and breast self-examination (BSE). The
control group received health education by lecture method. In the same group with
pre-test and post-intervention post test for treatment group and control group. The
independent variables are community based health education and the dependent
ix
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variable is knowledge, behavior and practice self-examination practice
(SADARI). The sample in this research is the woman in the work area of
Puskesmas Martapura 1, each group of 84 respondents using cluster sampling.
The statistical tests used to determine the unity of the patient for knowledge,
attitudes and practice of breast self-examination (BSE) are Paired T Test, and
Multivariat analysis of Varient.
The result of statistical test obtained the value of education (p = 0,004),
Paired T Test for knowledge variable was obtained p = 0,007 (<0,05), meaning
that there was a significant difference between knowledge before intervention and
after intervention. The result of Paired T Test on attitude attitude is p = 0,839 (>
0,05), meaning that there is no significant difference between attitude before
intrvensi and after intervention.
Community-based health education is conducted by giving breast selfexamination information (BSE) by increasing the mean of respondent's
knowledge. There is no answer to the practice and practice of breast selfexamination (BSE) respondents.Based on the results of the study, researchers can
conduct community-based research using more than 1 time and give time for
breast self-examination (BSE).
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ABSTRACT

THE EFFECT OF COMMUNITY BASED HEALTH EDUCATION ON
KNOWLEDGE, ATTITUDE AND PRACTICE OF BREAST SELF
EXAMINATION ON WOMEN IN PUSKESMAS MARTAPURA 1 AREA
By : Diana Hardiyanti

Introduction: Breast cancer is a major cause of cancer among women.
Breast self-examination (BSE) can detect breast abnormalities. Early detection at
can reduce breast cancer mortality. The purpose of this study is to describe
community-based health education on knowledge, attitudes and practice of breast
self-examination among women in Puskemas Martapura 1 area. Methods: This
study was quasy expriment with pre-test and post-test with control group design.
Enrolled 168 respondents by cluster sampling (84 for experiment group, 84 for
control group). The independent variable of this study was community-based
health education and the dependent variable was knowledge, attitude and practice
of breast self-examination (BSE). Data collected by questionaire . Statistical test
using Paired T test and MANOVA. Results: The MANOVA hipotesis test
showed a value of p=0,000, the result showed that there was effect of community
based health education on knowledge, attitude an practice breast self examination.
conclusion: The result showed that of community based healt education affect
women knowledge, attitude and despite no significant difference between groups.
This study aslo found that educational level, and sources of information positively
related to knowledge and attitude. And these additional findings was associated
with health literacy, and this was the argument of the main findings. Statistically,
Respondents will gain knowledge, attitudes and practices with the provision of
health education is more than one intervention. Suggestion: The results of this
study can be continued modification of intervention duration and reminder
calendar.

Keywords: breast cancer, knowledge, attitude, practice, breast selfexamination (BSE)
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Kanker payudara merupakan penyebab utama kematian diantara semua
penyakit kanker yang dialami wanita di Indonesia. Penyakit kanker adalah salah
satu masalah kesehatan seluruh dunia, meningkatnya angka kematian kanker
payudara salah satunya karena terdeteksi pada stadium lanjut (WHO, 2014). Salah
satu faktor keterlambatan diagnosis pada kanker payudara karena keengganan
untuk melakukan deteksi dini pada kanker payudara (Kwok, C., Ogunsiji, O., &
Lee, 2016) Keeangganan melakukan pemeriksaan dini pada perempuan dengan
alas an telah melakukan pola hidup sehat, tidak ada keluarga yang memiliki
penyakit kanker payudara, merasa cukup sibuk bahkan lupa (Daliana et al 2014).
Menurut WHO (World Health Organization) data jumlah penderita kanker
di seluruh dunia saat ini mencapai 14 juta kasus, dengan 8,2 juta kematian setiap
tahun (PUSDATIN, 2015). Menurut data Pathological Based Registration,
kanker payudara merupakan jenis kanker yang paling banyak ditemukan dengan
frekuensi relatif 18,6% dengan estimasi insiden sebesar 12 kasus dari setiap
100.000 wanita di Indonesia (KEMENKES, 2015). WHO juga menyebutkan
bahwa terjadi peningkatan yang signifikan dalam kasus kanker payudara, yaitu 1,7
juta kasus baru setiap tahun. Data dinas kesehatan Kabupataen Banjar tahun 2016
dari 220.457 perempuan berusia 30-50 tahun di Kabupaten Banjar, hanya 1,6%
yang melakukan pemeriksaan dini kanker payudara di puskesmas.
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Diagnosis kanker payudara pada awal stadium memberikan kesempatan
yang baik untuk long term survival. Upaya untuk mengurangi angka mortalitas
dari kanker payudara diperlukan program skirining yang efektif (Shiryazdi, S,
Kholasehzadeh, 2014). Program deteksi dini memungkinkan untuk penemuan
diagnosis dini yang lebih efektif dan meningkatkan kemungkinan kesuksesan dari
keberhasilan penanganan pada kanker payudara. Terdapat tiga metode deteksi dini
pada kanker payudara, yaitu pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) breast self
examination (BSE) pemeriksaan payudara klinik (SADANIS) clinical breast
examination (CBE) dan mamografi (Siddharth, Gupta, Narang, & Singh 2016).
Deteksi dini merupakan langkah awal terdepan dan paling penting dalam
pencegahan kanker. Dengan deteksi dini diharapkan angka mortalitas dan
morbiditas, dan biaya kesehatan akan lebih rendah. Deteksi dini dan skrining
menjadi kunci tingkat bertahan hidup yang tinggi pada penderita. Deteksi dini
dapat menekan angka kematian sebesar 25-30%. Selain itu, untuk meningkatkan
kesembuhan penderita kanker payudara, kuncinya adalah penemuan dini,
diagnosis dini, dan terapi dini. Untuk itu, diperlukan diseminasi pengetahuan
tentang kanker payudara, dan pendidikan wanita untuk melakukan pemeriksaan
payudara sendiri (Olfah 2013).
SADARI merupakan salah satu metode skrining yang digunakan untuk
deteksi dini kanker payudara dengan cara melihat dan meraba untuk menemukan
kelainan, benjolan, dan pembengkakan pada payudara (Perhimpunan Onkologi
Indonesia 2010). SADARI mulai dilakukan saat seorang wanita telah mencapai
masa pubertas dan mengalami perkembangan payudara. SADARI memiliki peran
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utama dalam penemuan kanker payudara stadium dini, karena secara statistik di
Amerika dan juga di Indonesia 95% kejadian kanker payudara ditemukan oleh
penderita itu sendiri. Bahkan, 90% dari kanker payudara ditemukan oleh wanita
itu sendiri saat melakukan SADARI. ACS merekomendasikan agar sejak usia 20
tahun.
Meskipun SADARI merupakan metode skrining yang sederhana, mudah
dan ekonomis, tetapi banyak wanita tidak melakukan SADARI atau tidak tepat
dalam praktik SADARI (Okolie 2012). Penelitian yang dilakukan secara kualitatif
oleh Taha et al. (2012) rasa takut akan menemukan tanda dan gejala pada kanker
payudara seperti benjolan pada payudara dan takut didiagnosis kanker payudara
menjadi penghalang pada wanita untuk melakukan SADARI atau metode
skrininng lainnya. Menurut penelitian Miller (2015) responden akan melakukan
pemeriksaan kesehatan apabila ada faktor pendorong seperti intervensi.
Pendekatan teori keperawatan yang digunakan dalam pelaksanaan
pemberian

pendidikan

kesehatan

yang

diharapkan

dapat

meningkatkan

pengetahuan, sikap dan praktik terhadap SADARI, yaitu pendekatan PRECEDE
PROCEED dari Lawrence Green, model ini mengkaji masalah perilaku manusia
dan faktor yang mempengaruhinya, serta cara menindaklanjuti dengan berusaha
mengubah, memelihara dan meningkatkan perilaku tersebut kearah yang lebih
positif (Green 1991). Untuk meningkatkan perilaku promosi kesehatan Green
menggunakan promosi kesehatan. Promosi kesehatan melibatkan masyarakat juga
didukung dengan teori Community As Partner dari Anderson dan Mc Farlane
fokus pada komunitas sebagai mitra (ditandai dengan roda pengkajian komunitas

TESIS

PENGARUH PENDIDIKAN KESEHATAN...

DIANA HARDIYANTI

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

4

dibagian atas dengan menyatukan anggota masyarakat sebagai intinya) dan
penerapan proses keperawatan.
Pemerintah Indonesia mencanangkan Gerakan Pencegahan dan Deteksi
Dini Kanker pada Perempuan Indonesia pada tahun 2015 (KEMENKES 2015).
prioritas program deteksi dini di Indonesia pada perempuan usia 30-50 tahun
dengan target 50 % perempuan sampai tahun 2019. Kegiatan bertujuan untuk
meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengendalikan faktor resiko dan
deteksi dini kanker. Gerakan ini merupakan rangkaian kegiatan meliputi kegiatan
promotif, preventive, deteksi dini dan tindak lanjut.
Peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam pemanfaatan peningkatan
kesehatan (Syafei

2008). pendidikan berbasis komunitas adalah model

penyelenggaraan pendidikan yang bertumpu pada prinsip “dari masyarakat, oleh
masyarakat dan untuk masyarakat”. Pendidikan ”dari masyarakat” artinya
pendidik memberikan jawaban atas kebutuhan masyarakat. Pendidikan”oleh
masyarakat” artinya masyarakat ditempatkan sebagai subyek/pelaku pendidikan,
bukan objek pendidikan. Upaya meningkatkan peran serta masyarakat antara lain
melalui sistem pengkaderan. Peran serta kader dalam upaya peningkatan
kesadaran deteksi dini merupakan hal yang sangat penting guna mendukung
program pemerintah untuk mengurangi angka kematian karena kanker payudara
dan meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap skrining kanker payudara.
Pengetahuan

tentang

kanker

payudara

berpengaruh

signifikan

terhadap

peningkatan kesadaran skrining kanker payudara. Program pendidikan kesehatan
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diperlukan dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran terhadap kanker
payudara (Guilford K., McKinley E., 2017).
1.2 Kajian Masalah
Perempuan
tidak
melakukan deteksi
dini:
``- Kurangnya
pengetahuan
- Sibuk1,6%
- Melakukan pola
hidup
sehat
36,1%
- Tidak melakukan
dengan cara yang
benar 10,8%

Masalah :
- Kesadaran
Perempuan
Usia Subur
untuk
melakukan
deteksi dini
masih
kurang
75%

Terlambat
mendeteksi
dini
kanker
payudara

Angka
kematian
meningkat

Gambar 1. 1 Bagan kajian masalah pengaruh pendidikan kesehatan berbasis
komunitas terhadap pengetahuan,sikap dan praktik pemeriksaan payudara sendiri
(SADARI)

1.3 Rumusan Masalah
Apakah pendidikan kesehatan berbasis komunitas berpengaruh terhadap
pengetahuan, sikap dan praktik pemeriksaan payudara sendiri (SADARI)?
1.4 Tujuan
1.4.1 Tujuan Umum
Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pendidikan
kesehatan

berbasis

komunitas

terhadap

pengetahuan,sikap

dan

praktik

pemeriksaan payudara sendiri (SADARI).
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1.4.2 Tujuan Khusus
1.

Menganalisis pengaruh pendidikan kesehatan berbasis komunitas terhadap
pengetahuan SADARI.

2.

Menganalisis pengaruh pendidikan kesehatan berbasis komunitas terhadap
sikap SADARI.

3.

Menganalisis pengaruh pendidikan kesehatan berbasis komunitas terhadap
praktik SADARI.

1.5 Manfaat
1.5.1 Manfaat Teoritis
1. Memberikan sumbangan referensi atau sebagai salah satu rujukan
pengembangan teknik edukasi pada masyarakat dalam praktik keperawatan
khususnya pada tatanan layanan komunitas.
1.5.2 Manfaat Praktis
1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan atau menambah ilmu
keperawatan medikal bedah khususnya pada deteksi dini dan pencegahan
penyakit kanker payudara dalam tatanan layanan komunitas.
2. Pendidikan kesehatan berbasis komunitas merupakan salah satu teknik
pendidikan kesehatan dan promosi kesehatan yang dapat digunakan dalam
praktik keperawatan pada komunitas dalam meningkatan perilaku deteksi dini
kanker payudara.
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BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini akan dijelaskan mengenai konsep kanker payudara, konsep
pemeriksaan payudara sendiri (SADARI), konsep pendidikan community based,
konsep kader, konsep perilaku yang terdiri dari pengetahuan, sikap dan tindakan,
konsep teori keperawatan Lawrance Green dan konsep teori Community As
patner.
2.1 Konsep kanker payudara
2.1.1 Definisi kanker payudara
Kanker adalah sekelompok penyakit yang menyebabkan sel-sel di dalam
tubuh berubah dan tumbuh tak terkendali. Sebagian besar jenis sel kanker
akhirnya membentuk benjolan atau massa yang disebut tumor, dan dinamai sesuai
dengan bagian tubuh dimana tumor berasal. Sebagian besar kanker payudara
dimulai di bagian jaringan payudara yang terdiri dari kelenjar susu, yang disebut
lobulus, dan saluran yang menghubungkan lobulus ke puting. Sisa payudara
terdiri dari jaringan lemak, ikat, dan limfatik (ACS, 2015).
Kanker payudara sebagai tumor maligna yang berasal dari sel-sel
payudara. Terdapat 5 stadium dalam kanker payudara, mulai dari stadium 0 (in
situ) hingga stadium 4 (metastasis jauh). Kanker payudara in situ adalah sel
kanker yang menetap pada pada membrane basal dari komponen atau elemen unit
duktus lobular dan duktus keluaran. Kanker payudara infasif dapat didefinisikan
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sebagai diseminasi sel-sel kanker yang berada diluar membrane basal dari duktus
dan lobus payudara sampai sekitar jaringan yang berdekatan (Bloome, 2012).
Kanker payudara biasanya terdeteksi melalui skrining, sebelum gejala
berkembang, atau setelah adanya benjolan. Sebagian besar massa terlihat pada
mammogram dan kebanyakan benjolan payudara berubah menjadi jinak; Artinya,
mereka tidak bersifat kanker, tidak tumbuh tak terkendali atau menyebar, dan
tidak mengancam jiwa. Ketika dicurigai adanya kanker, analisis mikroskopik
jaringan payudara diperlukan untuk diagnosis definitif dan untuk menentukan
tingkat penyebaran (in situ atau invasif) dan mengkarakterisasi jenis penyakitnya.
Jaringan untuk analisis mikroskopik dapat diperoleh melalui biopsi jarum atau
bedah. Pemilihan jenis biopsi didasarkan pada faktor klinis pasien individual,
ketersediaan perangkat biopsi, dan sumber daya tertentu (ACS, 2015).
Ductal carcinoma in situ (DCIS) mengacu pada suatu kondisi di mana selsel abnormal menggantikan sel epitel normal dari saluran payudara dan dapat
sangat memperluas saluran dan lobulus. DCIS dianggap sebagai bentuk kanker
payudara noninvasif karena sel abnormal belum berkembang melampaui lapisan
sel tempat mereka berasal. DCIS mungkin atau mungkin tidak berkembang
menjadi kanker invasive. Karena tidak ada cara untuk menentukan potensi
progresif dari lesi DCIS, pembedahan, dan radiasi dan / atau terapi hormonal
adalah tindakan
karakteristik

yang biasa setelah diagnosis

molekuler

DCIS

yang

DCIS. Mengidentifikasi

memprediksi

kekambuhan

atau

perkembangan kanker invasif adalah area penelitian yang aktif (ACS 2015).
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Karsinoma lobular in situ (LCIS, juga dikenal sebagai neoplasia lobular)
mengacu pada sel-sel yang terlihat seperti sel kanker yang tumbuh di dalam
lobulus payudara. LCIS umumnya tidak dianggap sebagai pendahulu kanker
invasif. Sebagai gantinya, ini dianggap sebagai penanda peningkatan risiko
pengembangan kanker invasif. Kanker payudara in situ lainnya memiliki
karakteristik karsinoma duktal dan lobular atau memiliki asal usul yang tidak
diketahui. Kanker payudara invasif, sebagian besar kanker payudara bersifat
invasif, atau infiltrasi. Kanker ini telah menembus dinding kelenjar atau saluran di
mana mereka berasal dan tumbuh menjadi jaringan payudara di sekitarnya (ACS
2015).
Prognosis kanker payudara invasif sangat dipengaruhi oleh stadium
penyakit yaitu, tingkat atau penyebaran kanker saat pertama kali didiagnosis. Ada
dua sistem pementasan utama untuk kanker. Klasifikasi tumor TNM
menggunakan

informasi

mengenai

ukuran

tumor

dan

seberapa

jauh

penyebarannya di dalam payudara dan jaringan di dekatnya (T), tingkat
penyebaran ke kelenjar getah bening di dekatnya (N), dan ada tidaknya metastasis
jauh (tersebar ke arah organ jauh) (M). Begitu T, N, dan M ditentukan, stadium 0,
I, II, III, atau IV diberikan, dengan tahap 0 berada di situ, stadium I merupakan
tahap awal kanker invasif, dan stadium IV menjadi penyakit yang paling maju.
Sistem pementasan TNM biasanya digunakan dalam setting klinis (ACS, 2015).
Surveillance, Epidemiology, and End Result (SEER) summary system,
lebih disederhanakan dan umum digunakan untuk melaporkan data registri kanker
dan untuk penelitian dan perencanaan kesehatan masyarakat, yaitu:
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1) Tahap lokal mengacu pada kanker yang terbatas pada payudara (sesuai
dengan stadium I dan beberapa kanker stadium II di sistem stadium TNM).
2) Stadium regional mengacu pada tumor yang telah menyebar ke jaringan
sekitar atau kelenjar getah bening di dekatnya (umumnya terkait dengan
kanker stadium II atau III, tergantung pada ukuran dan keterlibatan kelenjar
getah bening).
3) Stadium jauh mengacu pada kanker yang telah menyebar (menyebar) ke organ
jauh atau kelenjar getah bening di atas tulang selangka (stadium IIIc dan
semua stadium IV).
Meskipun pada umumnya kita menyebut kanker payudara sebagai
penyakit tunggal, penting untuk dicatat bahwa hal itu dibedakan oleh 21 subtipe
histologis yang berbeda dan setidaknya empat subtipe molekul yang berbeda,
yang secara biologis bervariasi dalam presentasi, tanggapan terhadap pengobatan,
dan hasil, dan juga terkait dengan faktor risiko yang berbeda. Teknik pembuatan
ekspresi gen telah memungkinkan kita untuk lebih memahami variabilitas genetik
di antara tumor. Namun ini adalah proses yang mahal dan rumit dan saat ini tidak
menjadi praktik standar. Perkiraan yang lebih mudah dari subtipe molekuler telah
diidentifikasi dengan menggunakan penanda biologis yang dievaluasi secara
rutin, termasuk tidak adanya reseptor hormon (estrogen atau progesteron) (HR + /
HR-) dan tingkat reseptor faktor pertumbuhan epidermal manusia 2 (HER2 + /
HER2-), protein yang mendukung pertumbuhan. Keempat subtipe molekuler
utama dijelaskan di atas (ACS 2015).
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1) Luminal A (HR + / HER2-). Sebagian besar (74%) kanker payudara
menunjukkan reseptor estrogen (ER +) dan / atau reseptor progesteron (PR +)
tapi bukan HER2 (HER2-). Kanker cenderung tumbuh lambat dan kurang
agresif dibanding subtipe lainnya. Tumor Luminal dikaitkan dengan prognosis
yang paling menguntungkan, terutama dalam jangka pendek, sebagian karena
ekspresi reseptor hormon merupakan prediktif respons positif terhadap terapi
hormonal.
2) Triple negatif (HR- / HER2-). Secara keseluruhan, sekitar 12% kanker
payudara tiga kali negatif, disebut demikian karena mereka adalah ER-, PR-,
dan HER2-; Namun, kanker ini hampir dua kali lebih umum terjadi pada
wanita kulit hitam daripada wanita kulit putih di AS. Mereka juga lebih sering
terjadi pada wanita pramenopause dan mereka yang memiliki mutasi gen
BRCA1.20 Sebagian besar (sekitar 75%) kanker payudara triple negatif turun
ke subtipe seperti basal. Kanker payudara tiga tingkat negatif memiliki
prognosis jangka pendek yang lebih buruk daripada jenis kanker payudara
lainnya, sebagian karena saat ini tidak ada terapi tertarget untuk tumor ini.
3) Luminal B (HR + / HER2 +). Seperti luminal Kanker payudara, kanker
payudara B luminal adalah ER + dan / atau PR + dan selanjutnya
didefinisikan sebagai sangat positif untuk Ki67 (indikator proporsi besar sel
pembagi aktif) atau HER2. Sekitar 10% kanker payudara adalah ER + dan /
atau PR + dan HER2 +. Kanker payudara luminal B cenderung lebih tinggi
dan lebih agresif dibanding luminal.
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4) HER2-enriched (HR- / HER2 +). Sekitar 4% kanker payudara menghasilkan
kelebihan HER2 dan tidak mengekspresikan reseptor hormon. Kanker ini
cenderung tumbuh dan menyebar lebih agresif daripada kanker payudara
lainnya dan dikaitkan dengan prognosis jangka pendek yang lebih buruk
dibandingkan dengan kanker payudara ER +.
2.1.2 Tanda gejala kanker payudara
Kanker payudara biasanya tidak menghasilkan gejala saat tumor kecil dan
paling mudah diobati. Oleh karena itu, sangat penting bagi wanita untuk
mengikuti panduan deteksi dini yang direkomendasikan untuk mendeteksi kanker
payudara pada tahap awal. Bila kanker payudara telah tumbuh dengan ukuran
yang bisa dirasakan, tanda fisik yang paling umum adalah benjolan tanpa rasa
sakit. Terkadang kanker payudara bisa menyebar ke kelenjar getah bening ketiak
dan menyebabkan benjolan atau pembengkakan, bahkan sebelum tumor payudara
asli cukup besar untuk bisa dirasakan. Tanda dan gejala yang kurang umum
termasuk nyeri payudara atau berat; perubahan terus-menerus pada payudara,
seperti pembengkakan, penebalan, atau kemerahan pada kulit payudara; dan
kelainan puting seperti discharge spontan (terutama jika berdarah), erosi, atau
retraksi. Penting untuk dicatat bahwa rasa sakit (atau kekurangannya) tidak
menunjukkan adanya atau tidak adanya kanker payudara. Setiap perubahan gigih
di payudara harus dievaluasi oleh dokter sesegera mungkin (ACS, 2015).
Menurut Otto (2010) pada tahap awal, biasanya tidak merasakan sakit atau
tidak ada tanda-tandanya sama sekali. Namun, ketika tumor semakin membesar,
akan muncul gejala-gejala sebagai berikut :
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1.

Masa (terutama jika keras, ireguler, dan tidak nyeri tekan) atau penebalan
pada payudara, atau daerah aksila. Timbul benjolan pada payudara yang dapat
diraba dengan tangan, makin lama benjolan ini makin mengeras dan
bentuknya tidak beraturan. Benjolan di payudara dapat disebabkan oleh
berbagai macam penyakit, tetapi sebagian besar adalah benjolan jinak,
benjolan juga dapat berbentuk padat (fibroadenoma/FAM, lipoma) atau berisi
cairan (kista).

2.

Bentuk, ukuran, atau berat salah satu payudara berubah

3.

Timbul benjolan kecil di bawah ketiak

4.

Keluar darah, nanah atau cairan encer dari puting susu. Cairan yang
bercampur darah biasanya disebabkan karena adanya tumor jinak pada
kalenjar payudara atau kanker payudara. Cairan yang berwarna kehijauan
biasanya disebabkan oleh benjolan jinak, sedangkan cairan yang bernanah
dan berbau amis disebabkan oleh infeksi payudara

5.

Kulit payudara mengerut seperti kulit jeruk (peau d’orange)

6.

Bentuk atau arah puting berubah, misalnya puting susu tertekan ke dalam

7.

Retraksi atau inversi puting susu

8.

Pengerutan atau pelekukan kulit disekitarnya

9.

Kulit yang bersisik di sekeliling puting susu
Stadium merupakan cara pengklasifikasian pasien berdasarkan tingkat

keparahan penyakit (untuk memilih terapi, mendiagnosis, dan membandingkan
hasil dari terapi yang berbeda). Stadium kanker payudara dibagi menjadi:
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1.

Stadium 0 : tahap sel kanker payudara tetap di dalam kalenjar payudara,tanpa
invasi ke dalam jaringan jaringan payudara normal yang berdekatan

Gambar 2. 1 Stadium 0 Kanker Payudara (Winslow 2012)
2.

Stadium I : Tumor dengan garis tengah 2 cm atau kurang dan batas yang jelas
(kalenjar getah bening normal)

Gambar 2. 2 Stadium I Kanker Payudara (Winslow 2012)
3.

Stadium IIA Pasien
Ganbaran pada kondisi ini :
1) Diameter tumor lebih kecil atau sama dengan 2 cm dan telah ditemukan
pada titik- titik pada saluran getah bening di ketiak (axillary limph nodes).
2) Diameter tumor lebih lebar dari 2 cm tapi tidak lebih dari 5 cm. Belum
menyebar ke titik-titik pembuluh getah bening pada ketiak (axillary limph
nodes).
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3) Tidak ada tanda-tanda tumor pada payudara, tapi ditemukan pada titik-titik
di pembuluh getah bening ketiak.

Gambar 2. 3 Stadium IIA Kanker Payudara (Winslow 2012)
4.

Stadium IIB
Gambaran pada stadium ini :
1) Diameter tumor lebih lebar dari 2 cm tapi tidak melebihi 5 cm.
2) Telah menyebar pada titik-titik di pembuluh getah bening ketiak.
3) Diameter tumor lebih lebar dari 5 cm tapi belum menyebar.

Gambar 2. 4 Stadium IIB Kanker Payudara (Winslow 2012)
5.

Stadium III A
Gambaran pada stadium ini :
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1) Tidak ada tumor ditemukan di payudara atau tumor dengan ukuran
tertentu. Kanker ditemukan di 4 sampai 9 pembuluh getah bening ketiak
atau di kelenjar getah bening di dekat tulang dada (ditemukan selama tes
pencitraan atau pemeriksaan fisik).
2) Diameter tumor lebih kecil dari 5 cm dan telah menyebar ke titik-titik pada
pembuluh getah bening ketiak.
3) Diameter tumor lebih besar dari 5 cm dan telah menyebar ke titik-titik
pada pembuluh getah bening ketiak.

Gambar 2. 5 Stadium IIIA Kanker Payudara (Winslow 2012)
6.

Stadium III B : Tumor telah menyebar ke dinding dada atau menyebabkan
pembengkakan bisa juga borok bernanah di payudara, atau didiagnosis
sebagai Inflammatory Breast Cancer. Kanker telah menyebar hingga ke titiktitik 9 kelenjar getah bening aksila pembuluh getah bening di ketiak dan
lengan atas atau kelenjar getah bening di dekat tulang dada, tetapi tidak
menyebar ke bagian lain dari organ tubuh.

TESIS

PENGARUH PENDIDIKAN KESEHATAN...

DIANA HARDIYANTI

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

17

Gambar 2. 6 Stadium III B Kanker Payudara (Winslow 2012)
7.

Stadium III C : Tumor tidak ditemukan di payudara atau tumor ditemukan
dengan ukuran tertentu. Kanker telah menyebar ke kulit payudara dan
menyebabkan bengkak atau ulkus dan menyebar ke dinding dada. Kanker
telah menyebar ke 10 atau lebih kalenjar getah bening aksila, kalenjar getah
bening baik di atas atau di bawah tulang selangka, atau kanker telah
menyebar ke ke kalenjar getah bening aksila dan ke kalenjar getah bening di
dekat tulang dada.

Gambar 2. 7 Stadium III C Kanker Payudara (Winslow 2012)
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8.

Stadium IV : kanker telah menyebar atau metastase ke bagian lain dari tubuh

Gambar 2. 8 Stadium IV Kanker Payudara (Winslow 2012)
2.1.3 Faktor Resiko
Banyak faktor yang diketahui dapat meningkatkan risiko kanker payudara
tidak dapat dimodifikasi, seperti usia, riwayat keluarga, menarke dini, dan
menopause akhir. Faktor-faktor yang dapat dimodifikasi termasuk obesitas
pascamenopause, penggunaan hormon estrogen dan hormon menopause
gabungan, konsumsi alkohol, dan menyusui. Banyak faktor risiko kanker
payudara mempengaruhi paparan jaringan payudara seumur hidup terhadap
hormon (menarke awal, menopause akhir, obesitas, dan penggunaan hormon).
Hormon dianggap mempengaruhi risiko kanker payudara dengan meningkatkan
proliferasi sel, sehingga meningkatkan kemungkinan kerusakan DNA, serta
mendorong pertumbuhan kanker. Meskipun risiko kanker payudara terakumulasi
sepanjang kehidupan seorang wanita, penelitian menunjukkan bahwa waktu
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antara menarche dan kehamilan pertama mungkin sangat penting. Banyak faktor
risiko kanker payudara yang ada secara khusus dikaitkan dengan kanker payudara
ER + / luminal; kurang diketahui tentang faktor risiko kanker payudara ER atau
basal (ACS 2015).
Strategi yang dapat membantu mengurangi risiko kanker payudara
termasuk menghindari penambahan berat badan dan obesitas, melakukan aktivitas
fisik secara teratur, dan meminimalkan asupan alkohol. Peningkatan risiko kanker
payudara yang terkait dengan penggunaan kombinasi terapi hormon menopause
harus dipertimbangkan saat mengevaluasi pilihan pengobatan untuk gejala
menopause. Wanita yang memilih menyusui untuk jangka waktu yang lama
(penelitian menunjukkan satu tahun atau lebih) juga dapat menurunkan risiko
kanker payudara mereka. Pengobatan dengan tamoxifen atau raloxifene juga
dapat mengurangi risiko kanker payudara pada wanita berisiko.
Risiko kanker payudara dibahas di bawah ini:
1.

Riwayat diri dan riwayat keluarga
1) Riwayat diri
Wanita (dan juga pria) dengan riwayat keluarga terkena kanker payudara,
terutama pada keluarga tingkat pertama (ibu, saudara perempuan, anak,
ayah, saudara laki-laki, atau anak laki-laki) berisiko tinggi terkena kanker
payudara. Dibandingkan wanita tanpa riwayat keluarga, risiko kanker
payudara sekitar dua kali lebih tinggi untuk wanita dengan satu kerabat
wanita tingkat satu yang telah didiagnosis, hampir tiga kali lebih tinggi
untuk wanita dengan dua saudara, dan hampir empat kali lebih tinggi
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untuk wanita dengan tiga atau lebih banyak kerabat. Risiko meningkat
lebih lanjut saat keluarga yang terkena didiagnosis pada usia muda (ACS,
2015).
2) Riwayat keluarga
Riwayat Keluarga dengan kanker ovarium juga dikaitkan dengan
peningkatan risiko kanker payudara pada pria dan wanita. Wanita dengan
riwayat kanker payudara atau ovarium di keluarga dekat mereka atau
keluarga besar orang tua harus mendiskusikannya dengan dokter mereka
karena hal itu mengindikasikan adanya predisposisi genetik terhadap
kanker (ACS, 2015)
2.

Predisposisi Genetik.
Mutasi genetik pada BRCA1 dan BRCA2, gen kerentanan kanker

payudara yang paling banyak dipelajari, mencakup 5% -10% dari semua kanker
payudara wanita, sekitar 5% -20% kanker payudara laki-laki, dan 15% 20% dari
semua kanker payudara familial. Mutasi ini sangat jarang terjadi (kurang dari 1%)
pada populasi umum, namun terjadi sedikit lebih sering pada kelompok etnis atau
geografis tertentu, seperti di Ashkenazi (Eropa Timur) Keturunan Yahudi (sekitar
2%) (ACS, 2015).
Dibandingkan dengan wanita pada populasi umum yang memiliki risiko
7% terkena kanker payudara pada usia 70 tahun, rata-rata risiko pembawa mutasi
BRCA1 dan BRCA2 diperkirakan antara 57% -65% dan 45% -55%. .53-55
Mutasi pada PALB2, gen berbeda yang bekerja dengan BRCA2, tampaknya
mengandung risiko yang serupa dengan mutasi BRCA2. Kondisi genetik lainnya
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yang terkait dengan peningkatan risiko kanker payudara yang lebih kecil
mencakup sindrom Li-Fraumeni dan Cowden dan sejumlah mutasi genetik yang
lebih umum. Selain itu, variasi kode genetik yang berisiko rendah dapat
mempengaruhi risiko kanker payudara. Para ilmuwan percaya bahwa banyak
kejadian kanker payudara yang berkerumun di keluarga diakibatkan oleh interaksi
antara faktor gaya hidup dan variasi berisiko rendah ini. Mutasi dan varian genetik
dapat diwarisi dari orang tua dan oleh anak laki-laki atau perempuan (ACS 2015).
3.

Riwayat kanker payudara
Dibandingkan dengan wanita yang belum pernah didiagnosis menderita

kanker payudara, wanita dengan riwayat kanker payudara sekitar 1,5 kali lebih
mungkin untuk mengembangkan kanker payudara baru. Resikonya lebih tinggi
jika diagnosisnya di usia lebih muda. Wanita yang didiagnosis dengan kanker
payudara onset dini (usia <40) memiliki peningkatan risiko kanker payudara
sebesar 4,5 kali lipat lebih banyak. Predisposisi genetik, seperti mutasi pada gen
BRCA1 dan BRCA2, berkontribusi pada beberapa kelebihan risiko kanker
payudara berikutnya, terutama di kalangan wanita yang didiagnosis pada usia
muda (ACS 2015).
1) Karsinoma duktal atau lobular in situ
DCIS dianggap sebagai pendahulu kanker invasif, namun juga
meningkatkan risiko wanita terkena kanker payudara baru. Wanita dengan
riwayat DCIS 8 sampai 10 kali lebih mungkin didiagnosis menderita
kanker payudara invasif daripada wanita tanpa DCIS. Meskipun LCIS
jarang menjadi kanker invasif, ini adalah faktor risiko yang kuat. Wanita
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dengan LCIS 7 sampai 12 kali lebih mungkin untuk mengembangkan
kanker invasif di payudara baik dari wanita tanpa LCIS (ACS 2015).
2) Benigna payudara
Beberapa jenis kondisi payudara jinak dikaitkan dengan risiko kanker
payudara. Dokter sering mengkategorikan kondisi ini ke dalam tiga
kelompok umum, yang mencerminkan tingkat risiko: lesi nonproliferatif,
lesi proliferatif tanpa atypia (sel atau pola sel abnormal), dan lesi
proliferatif dengan atipia.
3) Lesi nonproliferatif tidak terkait dengan pertumbuhan berlebih dari
jaringan payudara dan tidak berpengaruh sama sekali terhadap risiko
kanker payudara. Contoh lesi nonproliferatif meliputi fibrosis (juga
dikenal sebagai perubahan fibrokistik), kista sederhana, dan hiperplasia
ringan. Lesi proliferatif tanpa atipia dikaitkan dengan sedikit peningkatan
risiko kanker payudara (1,5 sampai 2 kali risiko orang-orang yang tidak
memiliki salah satu dari lesi ini) dan mencakup hiperplasia duktal
(atipikal) non-atipikal dan fibroadenoma.
Lesi proliferatif dengan atipia dikaitkan dengan risiko kanker payudara
terbesar sekitar empat sampai lima kali lebih tinggi daripada risiko ratarata. Ini termasuk hiperplasia duktal atipikal (ADH) dan hiperplasia
lobular atipikal (ALH) (ACS 2015).
4) Densitas Payudara
Densitas jaringan payudara (indikator mamografi dari jumlah jaringan
kelenjar dan kelenjar payudara dibandingkan dengan jaringan lemaknya)
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telah terbukti menjadi faktor risiko pengembangan kanker payudara,
dengan risiko meningkat dengan tingkat kepadatan payudara mamografi.
Meski kepadatan payudara dipengaruhi oleh genetika, hal itu juga
dipengaruhi oleh sejumlah faktor lainnya. Pada kebanyakan wanita, itu
akan berubah seiring berjalannya waktu, menurun seiring bertambahnya
usia. Hal ini selanjutnya dikurangi dengan kehamilan dan menopause.
Kepadatan payudara umumnya lebih rendah pada wanita dengan berat
badan lebih tinggi karena proporsi jaringan lemak yang lebih tinggi.
Beberapa obat juga mempengaruhi kepadatan payudara, termasuk
tamoxifen (penurunan kerapatan) dan terapi hormon menopause gabungan
meningkatkan densitas). Alkohol juga dapat meningkatkan kepadatan
payudara (ACS 2015).
5) Kadar hormon endogen
Wanita postmenopause dengan tingkat hormon seks endogen alami yang
tinggi memiliki sekitar dua kali risiko terkena kanker payudara
dibandingkan wanita dengan kadar terendah. Tingkat hormon sirkulasi
tinggi dikaitkan dengan dan mungkin mencerminkan efek faktor risiko
kanker

payudara

lainnya,

seperti

obesitas

pascamenopause

dan

penggunaan alkohol. Lebih sulit mempelajari hubungan hormon pada
wanita pramenopause karena kadar bervariasi sepanjang siklus menstruasi;
Namun, sebuah tinjauan besar baru-baru ini menemukan bahwa tingkat
estrogen dan androgen yang beredar juga dikaitkan dengan peningkatan
risiko kanker payudara pada wanita pramenopause (ACS 2015).
6) Siklus menstruasi
Risiko kanker payudara sedikit meningkat untuk setiap tahun sebelum
menstruasi dimulai (sekitar 5%) dan untuk setiap tahun kemudian
menopause dimulai (sekitar 3%). Misalnya, risiko kanker payudara sekitar
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20% lebih tinggi di antara anak perempuan yang mulai menstruasi sebelum
usia 11 tahun dibandingkan dengan yang dimulai pada usia 13 tahun.
Demikian juga, wanita yang mengalami menopause pada usia 55 tahun
atau lebih tua memiliki sekitar 12% risiko lebih tinggi dibandingkan
dengan mereka yang melakukannya antara usia 50-54 tahun. Risiko yang
meningkat mungkin karena paparan seumur hidup yang lebih lama
terhadap reproduksi, hormon dan lebih terkait dengan ER + kanker
payudara dibandingkan subtipe lainnya (ACS 2015).
7) Kepadatan mineral tulang
Kepadatan mineral tulang yang tinggi pada wanita postmenopause telah
dikaitkan dengan peningkatan risiko kanker payudara pada banyak
penelitian namun tidak semua; Risiko nampaknya sangat terkait dengan
ER +. Kepadatan tulang tampaknya bukan merupakan faktor risiko
independen untuk kanker payudara, namun merupakan penanda paparan
estrogen kumulatif. Namun, karena kepadatan tulang secara rutin diukur
untuk mengidentifikasi wanita yang berisiko tinggi terkena osteoporosis
(kepadatan

tulang

yang

tinggi

mengindikasikan

tidak

adanya

osteoporosis), ini juga mungkin membantu untuk mengidentifikasi wanita
dengan peningkatan risiko kanker payudara (ACS 2015).
2.

Faktor reproduksi
1) Kehamilan.
Tidak memiliki anak atau menunda memiliki anak di kemudian hari
dikaitkan dengan peningkatan risiko kanker payudara, sementara memiliki
anak pertama di usia yang lebih muda dan memiliki jumlah anak yang
lebih banyak dikaitkan dengan penurunan risiko. Studi juga menunjukkan
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bahwa wanita yang memiliki anak pertama setelah berusia tiga puluh lima
tahun tetap berisiko tinggi terkena kanker payudara dibandingkan wanita
belum memiliki anak. Faktor risiko reproduksi tampaknya untuk lebih kuat
terkait dengan kanker payudara ER + (ACS 2015).
2) Terapi kesuburan,
Sebuah tinjauan terhadap 23 penelitian menemukan bahwa penggunaan
obat kesuburan, termasuk clomiphene, gonadotropin, dan hormon pelepas
gonadotropin, tidak terkait dengan risiko kanker payudara. Hasil penelitian
lanjutan yang baru-baru ini dilakukan di lima klinik AS kesuburan juga
tidak

menemukan

hubungan

dengan

penggunaan

klomifen

atau

gonadotropin, Namun, risiko kanker payudara invasif meningkat di antara
wanita yang menjalani lebih dari 12 siklus pengobatan klomifen
dibandingkan wanita yang tidak pernah menggunakan obat kesuburan
(ACS 2015).
3) Menyusui, Sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa menyusui
selama setahun atau lebih sedikit mengurangi risiko kanker payudara
secara keseluruhan. Efek perlindungannya mungkin lebih kuat atau bahkan
terbatas pada tiga jenis kanker negatif. Pemberian ASI untuk durasi yang
lebih lama dikaitkan dengan pengurangan risiko yang lebih besar. Dalam
sebuah penelitian terhadap 47 penelitian di 30 negara, risiko kanker
payudara berkurang sebesar 4% untuk setiap 12 bulan menyusui. Salah
satu penjelasan yang mungkin untuk efek ini adalah bahwa menyusui
menghambat menstruasi, sehingga mengurangi jumlah siklus menstruasi
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seumur hidup. Penjelasan lain yang mungkin terkait dengan perubahan
struktural yang terjadi di payudara setelah menyusui dan disapih (ACS
2015).
4) Kontrasepsi

Hormonal,

Studi

menunjukkan

bahwa

penggunaan

kontrasepsi oral baru-baru ini (kombinasi pil estrogen dan progesteron)
dikaitkan dengan sedikit peningkatan risiko kanker payudara, terutama di
kalangan wanita yang mulai menggunakan sebelum usia 20 tahun atau
sebelum kehamilan pertama. Risiko tampak berkurang saat berhenti
minum pil, dan setelah sekitar 10 tahun, ini sama dengan mereka yang
belum pernah minum kontrasepsi oral (ACS 2015).
5) Hormon pascamenopause
penggunaan hormon menopause terbaru (juga disebut terapi hormon atau
terapi penggantian hormon) dengan kombinasi estrogen dan progestin
meningkatkan risiko kanker payudara, dengan risiko lebih tinggi terkait
dengan penggunaan yang lebih lama. Risiko juga lebih besar bagi wanita
yang

memulai

terapi

hormon

segera

setelah

onset

menopause

dibandingkan dengan mereka yang mulai menggunakannya setelah
beberapa waktu. Peningkatan risiko tampaknya berkurang dalam waktu 5
tahun setelah penghentian penggunaan hormon (ACS 2015).
6) Tembakau,
Penelitian terbatas namun akumulasi menunjukkan bahwa merokok
mungkin sedikit meningkatkan risiko kanker payudara, terutama jangka
panjang, merokok berat dan mulai merokok sebelum kehamilan pertama
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mereka. Sebuah tinjauan baru-baru ini oleh para peneliti ACS menemukan
bahwa wanita yang memulai merokok sebelumnya kelahiran anak pertama
mereka memiliki risiko kanker payudara 21% lebih tinggi daripada wanita
yang tidak pernah merokok. Hubungan antara kanker payudara dan asap
rokok tidak jelas. Sebagian besar penelitian belum menemukan kaitan
antara paparan terhadap asap rokok dan risiko kanker payudara. Namun,
beberapa penelitian menunjukkan bahwa asap rokok dapat meningkatkan
risiko, terutama untuk kanker payudara pramenopause (ACS 2015).
3. Obesitas, diit, dan aktifitas fisik
1) Obesitas dan penambahan berat badan
Obesitas meningkatkan risiko kanker payudara pascamenopause. Risiko
sekitar 1,5 kali lebih tinggi pada wanita dengan berat badan berlebih dan
sekitar 2 kali lebih tinggi pada wanita obesitas daripada wanita kurus.
Resiko

kanker

payudara

terkait

dengan

kelebihan

berat

badan

kemungkinan disebabkan oleh estrogen yang tinggi karena jaringan lemak
merupakan sumber estrogen terbesar pada wanita pascamenopause (ACS
2015). Banyak penelitian telah melihat apakah waktu kenaikan berat badan
mempengaruhi risiko kanker payudara. Meta-analisis besar baru-baru ini
menyimpulkan bahwa setiap 5 kg yang didapat saat dewasa meningkatkan
risiko kanker payudara pascamenopause sebesar 11%. Peningkatan risiko
hanya diamati pada wanita yang tidak menggunakan hormon menopause.
Meskipun beberapa penelitian telah menemukan penurunan berat badan
dikaitkan dengan penurunan risiko, hasilnya tidak konsisten. Lebih sulit
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untuk memeriksa efek penurunan berat badan pada kanker payudara
karena penurunan berat badan seringkali tidak berlanjut (ACS 2015).
2) Aktifitas fisik
Bukti yang berkembang menunjukkan bahwa wanita yang melakukan
aktivitas fisik secara teratur berisiko 10% -25% lebih rendah terkena
kanker payudara dibandingkan wanita yang tidak aktif, dengan bukti lebih
kuat untuk pascamenopause daripada wanita pramenopause. Studi ACS
yang termasuk lebih dari 73.000 wanita pascamenopause menemukan
bahwa risiko kanker payudara 14% lebih rendah di antara wanita yang
melaporkan berjalan 7 jam atau lebih per minggu dibandingkan wanita
yang berjalan 3 atau kurang jam per minggu. Manfaatnya mungkin karena
efek aktivitas fisik pada massa tubuh, hormon, dan keseimbangan energi
(ACS 2015).
3) Diit
Sejumlah penelitian meneliti hubungan antara konsumsi makanan
(termasuk lemak, serat, kedelai, susu, daging, dan buah-buahan dan
sayuran) dan kanker payudara dengan hasil yang beragam. Diet awal dan
studi kanker payudara difokuskan pada asupan lemak. Namun, metaanalisis asupan lemak hewan dan kanker payudara yang baru, yang
mencakup lebih dari 20.000 kasus kanker payudara, menyimpulkan bahwa
tidak ada hubungan. Demikian pula, mengurangi lemak makanan pada
wanita pascamenopause tidak mempengaruhi risiko kanker payudara.
Namun, waktu pemaparan mungkin penting, karena temuan dari Nurses
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'Health Study menunjukkan bahwa diet tinggi lemak selama masa remaja
dikaitkan dengan peningkatan risiko kanker payudara pramenopause yang
moderat. Telah disarankan bahwa konsumsi kedelai dapat mengurangi
Risiko kanker payudara, sebagian karena secara historis tingkat kanker
payudara rendah di kalangan wanita Asia. Sebuah meta-analisis
menunjukkan bahwa asupan kedelai berbanding terbalik dengan risiko
kanker payudara di populasi Asia tapi bukan di Barat, mungkin karena
wanita Asia mengkonsumsi lebih banyak produk kedelai dan dimulai pada
usia yang lebih muda daripada wanita di Barat. Ada bukti yang
berkembang bahwa konsumsi buah dan sayuran tingkat tinggi dapat
mengurangi risiko kanker payudara yang reseptor hormon negatif. Temuan
ini didukung oleh penelitian yang menghubungkan risiko kanker payudara
yang lebih rendah dengan kadar karotenoid dalam darah yang lebih tinggi.
Efek diit pada risiko kanker payudara tetap merupakan area penelitian
yang aktif, dengan penelitian terutama berfokus pada waktu pemaparan,
komponen makanan tertentu, dan apakah risiko berbeda dengan status
reseptor hormon tumor (ACS, 2015).
4) Alkohol, Sejumlah penelitian telah memastikan bahwa konsumsi alkohol
meningkatkan risiko kanker payudara pada wanita sekitar 7% -10% untuk
setiap rata-rata 10g (rata-rata satu minuman). Wanita minum 2-3 minuman
alkohol per hari memiliki risiko kanker payudara 20% lebih tinggi
dibandingkan dengan peminum non-peminum. Salah satu mekanisme
mengapa alkohol meningkatkan risiko kanker payudara adalah dengan
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meningkatkan kadar estrogen dan androgen. Penggunaan alkohol lebih
terkait dengan peningkatan risiko ER + dibandingkan kanker payudara
ER- (ACS, 2015).
4.

Lingkungan dan faktor lain
1) Radiasi, hubungan antara paparan radiasi dan kanker payudara telah
ditunjukkan pada penelitian tentang korban bom atom dan wanita yang
telah menerima terapi radiasi dosis tinggi di dada, terutama mereka yang
pertama kali terpapar pada usia muda. Anak perempuan dan wanita yang
diobati dengan radiasi dosis tinggi di dada antara usia 10 dan 30 tahun,
seperti limfoma Hodgkin berisiko tinggi terkena kanker payudara. Risiko
kanker payudara di kalangan wanita dengan paparan semacam itu mulai
meningkat sekitar 8 tahun setelah perawatan radiasi dan terus meningkat
selama lebih dari 25 tahun (ACS 2015).
2) Paparan dietilstilbestrol, pada tahun 1940an sampai tahun 1960an,
beberapa wanita hamil diberi obat dietilstilbestrol (DES) karena
diperkirakan dapat menurunkan risiko keguguran. Wanita-wanita ini
memiliki peningkatan risiko (sekitar 30% lebih tinggi) untuk mengalami
kanker payudara dibandingkan dengan wanita yang belum pernah
memakai DES. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa wanita yang
ibunya memakai DES selama kehamilan memiliki risiko kanker payudara
yang sedikit lebih tinggi (ACS 2015).
3) Polutan Lingkungan, beberapa orang berpendapat bahwa meningkatnya
kejadian kanker payudara pada paruh kedua abad ke-20 mungkin
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disebabkan oleh polutan lingkungan seperti pestisida organoklorin.
Namun, studi sampai saat ini tidak menemukan hubungan antara
peningkatan konsentrasi organoklorin dalam jaringan darah dan lemak dan
risiko kanker payudara. Meskipun penelitian pada hewan menunjukkan
bahwa paparan jangka panjang yang berkepanjangan terhadap banyak
bahan kimia industri dapat meningkatkan perkembangan tumor mammae,
hal itu sulit untuk menentukan apakah terpapar konsentrasi kimiawi yang
jauh lebih rendara, air minum, dan produk konsumen - meningkatkan
risiko kanker payudara. Secara umum, studi epidemiologi tidak
menemukan hubungan yang jelas antara polutan lingkungan dan kanker
payudara, walaupun penelitian ini memiliki kemampuan terbatas untuk
mempelajari efek pada subkelompok populasi atau untuk mengukur
eksposur pada periode kehidupan yang berpotensi kritis, seperti masa
remaja. Hubungan antara paparan lingkungan dan kanker payudara
mungkin sulit dihitung karenamungkin mencerminkan jalur tidak langsung
(ACS 2015).
4) Paparan pekerjaan, beberapa pekerjaan telah dikaitkan dengan risiko
kanker payudara. Satu studi menemukan peningkatan risiko di kalangan
wanita yang dipekerjakan di fasilitas sterilisasi komersial yang terpapar
etilena oksida tingkat tinggi. Bahan kimia ini telah terbukti menyebabkan
kanker payudara pada hewan percobaan (ACS 2015).
5) Pekerjaan shift malam juga dikaitkan dengan peningkatan risiko kanker
payudara. Sebagian besar penelitian perawat yang bekerja shift malam dan
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pramugari yang mengalami gangguan irama sirkadian yang disebabkan
oleh persimpangan beberapa zona waktu telah menemukan peningkatan
risiko kanker payudara yang terkait dengan pekerjaan jangka panjang.
Paparan cahaya pada malam hari mengganggu produksi melatonin, sebuah
hormon yang mengatur tidur. Bukti eksperimental menunjukkan bahwa
melatonin juga dapat menghambat pertumbuhan tumor kecil yang mapan
dan mencegah tumor baru berkembang. Berdasarkan hasil penelitian pada
manusia dan hewan, Badan Internasional untuk Penelitian Kanker
menyimpulkan pada tahun 2007 bahwa pergeseran bekerja, terutama pada
malam, bersifat karsinogenik pada manusia (ACS 2015).
2.1.4 Diagnosis
Rekomendasi American Cancer Society untuk deteksi dini kanker
payudara bervariasi tergantung pada usia, termasuk mamografi, serta magnetic
resonance imaging (MRI) untuk wanita berisiko tinggi. Pada tahun 2015, Society
memperbarui pedoman skrining kanker payudara untuk wanita dengan risiko ratarata, dan pedoman terbaru penggunaan MRI untuk wanita berisiko tinggi
dikeluarkan pada tahun 2007 (ACS 2015).
1. Mamografi
Mamografi adalah prosedur x-ray dosis rendah yang memungkinkan
visualisasi struktur internal payudara. Ada tiga jenis mamografi utama: film,
digital, dan digital breast tomosynthesis. Mamografi film menggunakan peralatan
x-ray dengan tujuan umum untuk merekam gambar payudara, sedangkan
mamografi digital menggunakan peralatan terkomputerisasi yang lebih khusus
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dengan dosis radiasi lebih rendah. Mamografi film sebagian besar telah
digantikan oleh mamografi digital, yang tampaknya lebih akurat untuk wanita
berusia di bawah 50 tahun dan mereka yang memiliki jaringan payudara padat
(ACS 2015).
2. Magnetic Resonance Imaging (MRI)
Skrining MRI direkomendasikan dilakukan berkala selain mamografi
untuk wanita dengan risiko seumur hidup (20% -25% atau lebih) dimulai pada
usia 30 tahun. American Cancer Society memberi kriteri untuk Skrining MRI
Payudara sebagai tambahan Mammography:
1) Wanita dengan risiko seumur hidup (20% -25% atau lebih) termasuk mereka
yang:
-

Memiliki mutasi gen BRCA1 atau BRCA2 yang diketahui

-

Memiliki kerabat tingkat pertama (ibu, ayah, saudara laki-laki, saudara
perempuan, atau anak) dengan mutasi gen BRCA1 atau BRCA2, namun
belum melakukan pengujian genetik sendiri.

-

Melakukan terapi radiasi ke dada saat berusia antara 10 dan 30 tahun

-

Miliki sindrom Li-Fraumeni atau sindrom Cowden, atau memiliki kerabat
tingkat pertama dengan salah satu sindrom ini

2) Wanita yang memiliki risiko sedikit meningkat (15% -20% risiko seumur
hidup) termasuk mereka yang:
Memiliki risiko kanker payudara sebesar 15% sampai 20% seumur hidup,
sesuai dengan alat penilaian risiko yang terutama didasarkan pada riwayat
keluarga.
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Memiliki riwayat kanker payudara pribadi, karsinoma duktal in situ
(DCIS), karsinoma lobular in situ (LCIS), hiperplasia duktus atipikal, atau
hiperplasia lobular atipikal. Memiliki payudara yang sangat padat atau payudara
yang tidak merata bila dilihat oleh mammogram
3. Ultrasound payudara
USG payudara terkadang digunakan untuk mengevaluasi temuan abnormal
dari skrining atau mammogram diagnostik atau pemeriksaan fisik. Studi telah
menunjukkan bahwa ultrasound mendeteksi lebih banyak kanker daripada
mamografi saja saat skrining wanita dengan jaringan payudara padat; Namun, ini
juga meningkatkan kemungkinan hasil positif palsu. Penggunaan ultrasound dan
bukan mammogram untuk skrining kanker payudara tidak disarankan (ACS,
2015).
4. Pemeriksaan payudara klinis
ACS tidak lagi merekomendasikan pemeriksaan klinis untuk gejala
asimtomatik karena kurangnya manfaat yang jelas. Dibandingkan dengan
mamografi saja, CBE plus mamografi telah ditunjukkan untuk mendeteksi hanya
sebagian kecil tumor kanker payudara dan meningkatkan probabilitas positif
palsu. Dengan batasan waktu kunjungan klinis, biasanya wanita diedukasi tentang
pentingnya waspada terhadap perubahan payudara dan potensi manfaat, bahaya,
dan keterbatasan skrining mamografi atau untuk mengatasi aspek penting lainnya
dari layanan pencegahan (ACS 2015).
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2.2 Pemeriksaan payudara sendiri (SADARI)
2.2.1 Pengertian SADARI
Menurut Thornton & Pillarisetti (2008) pemeriksaan payudara sendiri
(SADARI) atau breast self examination (BSE) merupakan pemeriksaan payudara
yang dapat dilakukan oleh wanita itu sendiri secara terus menerus perbulan. suatu
pemeriksaan dalam melakukan pendeteksian secara dini terhadap kemungkinan
timbulnya tonjolan abnormal pada payudara. SADARI disarankan dilakukan
sebulan sekali.
SADARI/BSE populer pertama kali pada tahun 1950an oleh Cusman
Haagensen, seorang dokter bedah payudara yang berasal dari Amerika Serikat.
Saat itu masih belum ditemukan mammografi dan banyak wanita yang
terdiagnosa ketika tumor/kanker payudara menjadi besar dan tidak dapat
dioperasi. Haagensen berharap bahwa dengan adanya SADARI/BSE akan
membantu deteksi dini tumor/kanker payudara lebih awal sehingga masih dapat
diobati, tanpa perlu operasi yang berlebihan(Thornton & Pillarisetti, 2008).
Pengertian lain dari SADARI yaitu pemeriksaan yang mudah yang
dilakukan oleh wanita untuk menemukan benjolan atau kelainan lainnya.
SADARI sangatlah penting untuk mengetahui benjolan yang memungkinkan
adanya kanker payudara karena penemuan sedini mungkin merupakan kunci
untuk menyelamatkan hidup dari bahaya kanker payudara (Sallika, 2010).
2.2.2 Tujuan pemeriksaan payudara sendiri
Mendeteksi kanker payudara secara dini bukan merupakan kebetulan,
melainkan tanggung jawab dari para wanita sendiri. Wanita harus mengetahui
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keadaan normal payudara sehingga dapat menyadari adanya perubahan pada
payudaranya. Sedangkan bagi pihak medis, menemukan kanker secara dini
membutuhkan upaya terpadu dan berkesinambungan untuk skrining dan deteksi
dini kanker payudara.
Wanita harus mengenal bagaimana normalnya payudara mereka terlihat
dan terasa serta bagaimana kondisi ini bisa bervariasi pada waktu yang berbeda
dalam bulan tersebut. Mereka diminta untuk memperhatikan benjolan pada
payudara secara detail, tetapi hanya untuk mengenali setiap perubahan dari
kondisi normal (Andrews, 2009). Upaya SADARI ini sangat penting sebab
apabila kanker dapat dideteksi pada stadium dini dan diobati dengan tepat maka
tingkat kesembuhannya cukup tinggi, yaitu mencapai 90% (Daliana et al., 2014)
2.2.3 Waktu pelaksanaan pemeriksaan payudara sendiri
Pemeriksaan payudara sendiri sebaiknya dilakukan setiap bulan sekali
setelah menstruasi atau sekitar hari ke-10 dari awal menstruasi. Pada wanita
pramenopause sebaiknya melakukan pemeriksaan setelah hari ke-5 dan ke-7
sesudah siklus menstruasi, dimana jaringan payudara saat itu densitasnya lebih
rendah. Pada pasien yang tergolong dalam resiko tinggi disarankan untuk
melakukan pemeriksaan payudara sendiri saat pertengahan siklus menstruasi
(Rasjidi, 2009).
2.2.4 Cara pemeriksaan payudara sendiri
1. Periksa kondisi payudara secara umum di depan cermin. Perhatikan
apakah terdapat perubahan warna, sruktur kulit, ukuran, ataupun bentuk
payudara.
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2. Tekan bagian putting secara perlahan untuk memeriksa apakah terdapat
cairan yang keluar.
3. Periksa payudara kanan hingga daerah ketiak dan sekitarnya dengan
menggunakan tangan kiri sementara tangan kanan diangkat keatas.
Gerakan tangan kiri menjelajahi payudara dengan arah melingkar serta
tekanan ringan. Gerakan melingkar bisa dimulai dari lingkaran terluar
payudara hingga mencapai putting, lalu periksa payudara dengan gerakan
vertikal dari atas ke bawah.
4. Lakukan hal yang sama pada payudara sebelah kiri.
2.3 Pendidikan community based
Pendidikan berbasis komunitas (community-based education) merupakan
mekanisme yang memberikan peluang bagi setiap orang untuk memperkaya ilmu
pengetahuan dan teknologi melalui pembelajaran seumur hidup. Kemunculan
paradigma pendidikan berbasis komunitas dipicu oleh arus besar modernisasi
yang menghendaki terciptanya demokratisasi dalam segala dimensi kehidupan
manusia, termasuk di bidang pendidikan. Mau tak mau pendidikan harus dikelola
secara desentralisasi dengan memberikan tempat seluas-luasnya bagi partisipasi
masyarakat (Sudjana 2000). Sebagai implikasinya, pendidikan menjadi usaha
kolaboratif yang melibatkan partisipasi masyarakat di dalamnya. Partisipasi pada
konteks ini berupa kerja sama antara warga dengan pemerintah dalam
merencanakan,

melaksanakan,

menjaga

dan

mengembangkan

aktivitas

pendidikaan. Sebagai sebuah kerja sama, maka masyarakat diasumsi mempunyai
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aspirasi yang harus diakomodasi dalam perencanaan dan pelaksanaan suatu
program pendidikan (Effendi 2008).
2.3.1 Konsep pendidikan community based
Pendidikan berbasis komunitas merupakan perwujudan demokratisasi
pendidikan

melalui

perluasan

pelayanan

pendidikan

untuk

kepentingan

masyarakat. Pendidikan berbasis komunitas menjadi sebuah gerakan penyadaran
masyarakat untuk terus belajar sepanjang hayat dalam mengisi tantangan
kehidupan yang berubah-ubah. Secara konseptual, pendidikan berbasis komunitas
adalah model penyelenggaraan pendidikan yang bertumpu pada prinsip “dari
masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat”. Pendidikan ”dari
masyarakat” artinya pendidik memberikan jawaban atas kebutuhan masyarakat.
Pendidikan”oleh

masyarakat”

artinya

masyarakat

ditempatkan

sebagai

subyek/pelaku pendidikan, bukan objek pendidikan. Pada konteks ini, masyarakat
dituntut peran dan partisipasi aktifnya dalam setiap program pendidikan, terutama
pada saat pelaksanaanya. Adapun pengertian pendidikan ”untuk masyarakat”
artinya masyarakat diikutsertakan dalam semua program yang dirancang untuk
menjawab kebutuhan mereka. Secara singkat dikatakan, masyarakat perlu
diberdayakan, diberi peluang dan kebebasan untuk mendesain, merencanakan,
membiayai, mengelola dan menilai sendiri apa yang diperlukan secara spesifik di
dalam, untuk dan oleh masyarakat sendiri.
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2.4 Kader
2.4.1 Pengertian Kader
Menurut Gunawan, 1980 dalam Efendi dan Makhfudli 2009, kader
kesehatan yang juga bisa disebut sebagai promotor kesehatan desa (prokes) ialah
tenaga sukarela yang telah dipilih oleh dan dari masyarakat yang memiliki tugas
untuk mengembangkan masyarakat. Direktorat Bina Peran Serta Masyarakat
Depkes RI menetapkan batasan kader, yaitu kader adalah warga masyarakat di
lingkungan setempat yang dipilih dan ditinjau oleh masyarakat dan bisa bekerja
dengan sukarela.
Kader kesehatan laki-laki maupun wanita yang dipilih oleh masyarakat
dan kemudian diberikan pelatihan untuk menangani permasalahan kesehatan baik
individu maupun masyarakat dan bekerja dalam jarak yang dekat dengan tempat
pelayanan kesehatan (Meilani dkk, 2009). Kader merupakan tenaga sukarela yang
telah dipilih sendiri oleh masyarakat memiliki tugas untuk mengembangkan
masyarakat (Yulifa 2009).
Kader berasal dari dua pemikiran yaitu segi kemampuan masyarakat dan
segi kemasyarakatan. Berasal dari pemikiran pertama bahwa pembangunan
Nasional untuk bidang kesehatan, pelayanan kesehatan ditujukan pada prinsip
masyarakat bukanlah sebagai objek, melainkan sebagai subjek dari pembangunan
tersebut, sedangkan dari pemikiran kedua mengandung arti bahwa perilaku
kesehatan pada masyarakat tidak lepas dari kebudayaan masyarakat itu sendiri
sehingga masyarakat sudah semestinya ikut serta berpartisipasi dalam upaya
pembangunan kesehatan (Angraeni 2014).
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2.4.2 Tujuan pembentukan Kader
Dalam rangka menyukseskan pembangunan nasional, khususnya di bidang
kesehatan, bentuk pelayanan kesehatan diarahkan pada prinsip bahwa masyarakat
bukanlah sebagai objek tetapi merupakan subjek dari pembangunan itu sendiri.
Pada hakikatnya, kesehatan dipolakan mengikutsertakan masyarakat secara aktif
dan bertanggung jawab.
Keikutsertaan masyarakat dalam meningkatkan efisiensi pelayanan adalah
atas dasar pemikiran bahwa terbatasnya daya dan dana dalam operasional
pelayanan kesehatan akan mendorong masyarakat memanfaatkan sumber daya
yang ada seoptimal mungkin. Pola pikir semacam ini merupakan penjabaran dari
karsa pertama yang berbunyi, meningkatkan kemampuan masyarakat untuk
menolong dirinya dalam bidang kesehatan.
Menurut K. Santoso (1979), kader yang dinamis dengan pendidikan ratarata tingkat desa ternyata mampu melaksanakan beberapa kegiatan yang
sederhana tetapi tetap berguna bagi masyarakat kelompoknya (Effendi &
Makhfudli, 2009)
2.4.3 Kriteria kader
Para kader kesehatan masyarakat itu seyogyanya memiliki latar belakang
pendidikan yang cukup sehingga memungkinkan mereka untuk membaca, menulis
dan menghitung secara sederhana. Proses pemilihan kader hendaknya melalui
musyawarah dengan masyarakat, dan para pamong desa harus juga mendukung.
Hal ini disebabkan karena kader yang akan dibentuk terlebih dahulu harus
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diberikan pelatihan kader. Pelatihan kader ini diberikan kepada para calon kader
di desa yang telah ditetapkan (Fallen & K, 2010).
Persyaratan umum yang dapat dipertimbangkan untuk pemilihan kader
antara lain:
1) Dapat baca, tulis dengan bahasa Indonesia
2) Secara fisik dapat melaksanakan tugas-tugas sebagai kader
3) Mempunyai penghasilan sendiri
4) Tinggal tetap di desa yang bersangkutan dan tidak sering meninggalkan
tempat untuk waktu yang lama.
5) Aktif dalam kegiatan sosial maupun pembangunan desanya
6) Dikenal masyarakat, diterima masyarakat dan dapat bekerja sama
dengan masyarakat
7) Berwibawa
8) Sanggup membina paling sedikit 10 kepala keluarga (Fallen & K,
2010).
Dari persyaratan-persyaratan yang diutamakan oleh beberapa ahli di atas,
dapatlah disimpulkan bahwa kriteria pemilihan kader kesehatan antara lain
sanggup bekerja secara sukarela, mendapat kepercayaan dari masyarakat serta
mempunyai kredibilitas yang baik dimana perilakunya menjadi panutan
masyarakat, memiliki jiwa pengabdian yang tinggi, mempunyai penghasilan tetap,
pandai membaca dan menulis, serta sanggup membina masyarakat sekitarnya
(Effendi & Makhfudli, 2009).
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2.5 Konsep Perilaku
2.5.1 Definisi Perilaku
Perilaku merupakan apa yang dikerjakan oleh organisasi, baik yang dapat
diamati langsung atau tidak langsung (Notoatmodjo, 2010) perilaku manusia
berasal dari dorongan yang ada pada diri manusia, sedang dorongan ialah usaha
untuk memenuhi kebutuhan yang ada dalam diri manusia. Dalam kehidupan
sehari-hari manusia selalu berprilaku dalam segala aktivitas. Perilaku manusia
tidak terjadi secara sporadis (timbul dan hilang saat tertentu), tetapi ada
kelangsungan kontinuitas antara satu perbuatan dengan perbuatan berikutnya
(Purawanto, 2009).
2.5.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku
Beberapa teori yang uji coba bertujuan mengungkapkan faktor-faktor yang
mempengaruhi perilaku, khususnya perilaku yang berhubungan dengan kesehatan,
antara lain teori Green (1980) dalam Notoatmodjo (2003) mengatakan bahwa
perilaku dipengaruhi oleh 3 faktor utama yaitu:
1.

Faktor predisposisi (predisposing factor), merupakan faktor internal yang
ada pada diri individu, keluarga, kelompok atau masyarakat yang
mempermudah individu untuk berprilaku yang terwujud dalam pengetahuan,
sikap, kepercayaan, keyakinan, nilai-nilai dan sebagainya.

2.

Faktor pemungkin (enabling factor), faktor-faktor ini mencakup ketersediaan
sarana dan prasarana atau fasilitas kesehatan bagi masyarakat seperti,
Puskesmas, Rumah Sakit, Poliklinik, Posyandu, Polindes, Pos Obat Desa,
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Dokter atau Bidan Praktek Swasta. Fasilitas ini pada hakikatnya mendukung
atau memungkinkan terwujudnya perilaku kesehatan.
3.

Faktor penguat (reinforcing factor), faktor-faktor ini meliputi faktor sikap dan
perilaku tokoh masyarakat, tokoh agama dan para petugas kesehatan,
termasuk juga disini undang-undang, peraturan-peraturan baik dari pusat
maupun pemerintah daerah yang terkait dengan kesehatan. Untuk berperilaku
sehat, masyarakat kadang-kadang bukan hanya perlu pengetahuan dan sikap
positif serta dukungan fasilitas saja, melainkan diperlukan perilaku contoh
(acuan) dari para tokoh masyarakat, tokoh agama dan para petugas terlebih
lagi petugas kesehatan. Di samping itu, undang-undang juga diperlukan untuk
memperkuat perilaku masyarakat tersebut.

2.5.3 Domain perilaku
Notoatmodjo (2010) menjelaskan dari pengalaman dan penelitian terbukti
bahwa perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan lebih langgeng daripada
perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan. perilaku terdiri dari tiga domain
yang meliputi domain perilaku pengetahuan (knowing behaviour), domain
perilaku sikap (feeling behaviour) dan domain perilaku keterampilan (doing
behaviour).
1. Pengetahuan
Pengetahuan adalah hasil dari tahu dan ini terjadi setelah orang
melakukan penginderaan terhadap suatu obyek tentang penginderaan
penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba, sebagai pengetahuan
manusia diperoleh melalui mata dan telinga (Notoatmodjo, 2010). Pengetahuan
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seseorang terhadap objek mempunyai intensitas atau tingkat yang berbedabeda. Secara garis besar dibagi dalam 6 tingkatan pengetahuan, yaitu :
1) Tahu (know), diartikan hanya sebagai recall (mengingat) memori yang telah
ada sebelumnya setelah mengamati sesuatu.
2) Memahami (comprehension)
Memahami suatu objek bukan sekedar tahu terhadap objek tersebut, tidak
sekedar

dapat

menyebutkan,

tetapi

orang

tersebut

harus

dapat

menginterpretasikan secara benar tentang objek yang diketahui tersebut.
3) Aplikasi (application), diartikan apabila orang yang telah memahami objek
yang dimaksud dapat menggunakan atau mengaplikasikan prinsip yang
diketahui tersebut pada situasi yang lain.
4) Analisis ( analysis), adalah kemampuan seseorang untuk menjabarkan dan
atau memisahkan, kemudian mencari hubungan antara komponenkomponen yang terdapat dalam suatu masalah atau objek yang diketahui.
Indikasi bahwa pengetahuan seseorang itu sudah sampai pada tingkat
analisis adalah apabila orang tersebut telah dapat membedakan atau
memisahkan, mengelompokkan, membuat diagram (bagan) terhadap
pengetahuan atas objek tersebut.
5) Sintesis (syntesis), menunjuk pada kemampuan seseorang untuk merangkum
atau meletakkan dalam satu hubungan yang logis dari komponen-komponen
pengetahuan yang dimiliki.
6) Evaluasi (evaluation), berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk
melakukan justifikasi atau penilaian terhadap objek tertentu. Penilaian ini
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dengan sendirinya didasarkan pada suatu kriteria yang ditentukan sendiri
atau norma-norma yang berlaku dimasyarakat.
2. Sikap (attitude)
Notoatmodjo (2010) menyatakan sikap merupakan reaksi atau respon yang
masih tertutup dari seseorang terhadap suatu stimulus atau objek tertentu, yang
sudah melibatkan faktor pendapat dan emosi yang bersangkutan (senang-tidak
senang, setuju-tidak setuju, baik-tidak baik, dan sebagainya). Chambel (1950)
dalam Notoatmodjo (2010), mendefinisikan sikap dengan sangat sederhana yaitu “
an individual’s attitude is syndrome of response consistency with regard to
object”.
Alport (1954) dalam Notoatmodjo (2010) menjelaskan bahwa sikap mempunyai
3 komponen pokok yaitu:
1) Kepercayaan (keyakinan), ide dan konsep terhadap suatu objek
2) Kehidupan emosional atau evaluasi terhadap suatu objek
3) Kecenderungan untuk bertindak ( tend to behave)
Seperti halnya pengetahuan, sikap terdiri dari beberapa tingkatan yaitu:
4) Menerima (receiving), diartikan bahwa orang (subjek) mau dan memperhatikan
stimulus yang diberikan (objek)
5) Menanggapi (responding), memberikan jawaban atau tanggapan terhadap
pertanyaan atau objek yang dihadapi
6) Menghargai (valuing), subjek atau seseorang memberikan nilai yang positif
terhadap objek atau stimulus, dalam arti membahasnya dengan orang lain,
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bahkan mengajak atau mempengaruhi atau menganjurkan orang lain
merespons.
7) Bertanggung jawab (responsible), bertanggung jawab atas segala sesuatu yang
telah dipilihnya dengan segala risiko merupakan sikap yang paling tinggi.
3. Tindakan (practice)
Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa sikap adalah kecenderungan
untuk bertindak (praktik). Sikap belum tentu terwujud dalam bentuk tindakan.
Untuk mewujudkan sikap menjadi suatu tindakan diperlukan faktor pendukung
atau suatu kondisi yang memungkinkan, seperti fasilitas

atau sarana dan

prasarana. Setelah seseorang mengetahui stimulus atau objek

kesehatan,

kemudian mengadakan penilaian atau pendapat terhadap apa yang diketahui,
proses selanjutnya diharapkan ia akan melaksanakan atau mempraktikkan apa
yang diketahui atau disikapinya (dinilai baik). Inilah yang disebut praktik
(practice) kesehatan (Notoatmodjo, 2005)
Menurut Notoatmodjo (2010), praktik atau tindakan ini dapat dibedakan
menjadi 3 tingkatan menurut kualitasnya yakni:
1) Praktik terpimpin (guided response)
Apabila subjek atau seseorang telah melakukan sesuatu tetapi masih
tergantung pada tuntunan atau panduan.
2) Praktik secara mekanisme ( mechanism)
Apabila subjek atau seseorang telah melakukan atau mempraktikkan sesuatu
hal secara otomatis maka disebut praktik atau tindakan mekanis.
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3) Adopsi (adption)
Adopsi adalah suatu tindakan atau praktik yanng sudah berkembang. Artinya,
apa yang dilakukan tidak sekedar rutinitas atau mekanisme saja, tetapi sudah
dilakukan modifikasi atau tindakan atau perilaku yang berkualitas.
2.5.4 Strategi perubahan perilaku
Beberapa strategi agar diperoleh perubahan perilaku, menurut WHO dalam
Notoatmodjo (2010) dikelompokkan menjadi tiga yaitu :
1. Menggunakan kekuatan (enforcement)
Perubahan perilaku dipaksakan kepada sasaran sehingga sasaran atau
masyarakat mau melakukan perubahan (berprilaku) seperti yang diharapkan.
Cara ini dapat ditempuh menggunakan cara-cara kekuatan baik fisik maupun
psikis, misalnya dengan cara mengintimidasi atau ancaman-ancaman agar
masyarakat atau orang mematuhinya.cara ini akan menghasilkan perilaku yang
cepat, akan tetapi perubahan ini belum tentu akan berlangsung lama karena
perubahan perilaku yang terjadi belum didasari oleh kesadaran sendiri.
2. Menggunakan kekuatan peraturan atau hukum (regulation)
Perubahan perilaku masyarakat melalui

peraturan, perundangan atau

peraturan-peraturan tertulis ini sering juga disebut “law enforcement” atau
“regulation”. Artinya masyarakat diharapkan berprilaku, diatur melalui
peraturan atau undang-undang secara tertulis.
3. Pendidikan (educataion)
Dengan memberikan informasi tentang cara-cara

mencapai sehat, cara

pemeliharaan kesehatan, cara menghindari penyakit dan sebagainya akan
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meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang hal tersebut. Selanjutnya
dengan pengetahuan itu akan menimbulkan kesadaran mereka, dan
menyebabkan orang berprilaku sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya.
Perubahan ini memerlukan waktu yang sangat lama, tetapi perubahan yang
dicapai akan bersifat langgeng karena didasari oleh kesadaran mereka sendiri.
Perubahan perilaku dengan pendidikan akan menghasilkan perubahan yang
efektif bila dilakukan melalui metode “diskusi partisipasi” yaitu dalam
memberikan informasi tidak bersifat searah saja tetapi dua arah. Hal ini berarti
masyarakat aktif berpartisipasi melalui diskusi-diskusi tentang informasi yang
diterimanya. Dengan demikian pengetahuan yang diperoleh lebih mendalam
dan mantap. Ini membutuhkan waktu yang lebih lama dan hasilnyapun jauh
lebih baik.
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2.6 Perilaku kesehatan menurut Teori Lawrence Green
PRECEDE
Fase 5
Administrari
ve & policy
diagnosis

Fase 4
Educational &
Organizational
Diagnosiss

Health
Promotion

Predisposi
sing factor
predisposi

Health
Education

Policy
regulation
organization

Fase 6
Implementtion

Fase 3
Behavioral
&environment
al diagnosis

reinforcin
g
factor
predisposi

Behavior &
lvestyle

enabling
factor
predisposi

environmen

Fase 7
Process
evaluation

Fase 2
Fase 1
Epidemolog Social
ical
diagnisis
diagnosis

Quality of
Health

Fase 8
Inpact
evaluation

Life

Fase 9
Outcome
evaluation

PROCEED
Gambar 2. 9 Model Perilaku Kesehatan Menurut Lawrence W. Green & Marshall W.
Kreuter (1991)
Perencanaan program promosi kesehatan menunjukkan bagaimana urutan
tertib diagnosis sosial, epidemiologi, perilaku dan lingkungan dapat menyebabkan
pemahaman yang jelas tentang tindakan dan kondisi hidup yang mempengaruhi
populasi aspirasi, masalah atau kebutuhan. Tahap berikutnya dari mendahului
model fase 4, pendidikan dan organisasi diagnosis. Kondisi-kondisi perilaku dan
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lingkungan terkait dengan status kesehatan atau kualitas hidup untuk menentukan
penyebabnya. Diagnosis pendidikan dan organisasi mengidentifikasi faktor yang
harus diubah untuk memulai dan mempertahankan proses perubahan perilaku dan
lingkungan; Faktor ini akan menjadi sasaran langsung atau tujuan dan dapat
dilihat sebagai proses perubahan yang harus diaktifkan atau digerakkan jika
perubahan perilaku dan lingkungan yang diperlukan terjadi.
Perilaku dan lingkungan dipengaruhi melalui program promosi kesehatan,
diagnosis pendidikan dan organisasi dalam promosi kesehatan berkaitan dengan
faktor yang mempengaruhi perilaku dan kondisi hidup dari orang yang berisiko
untuk masalah kesehatan dan dari orang-orang yang dapat mempengaruhi kondisi
lingkungan. Fase ini mendahului membantu perencana melepaskan kekuatan
kompleks membentuk perilaku yang berhubungan dengan kesehatan dan kondisi
lingkungan.
Lawrence Green menganalisis perilaku manusia dari tingkat kesehatan.
Kesehatan seseorang atau masyarakat dipengaruhi oleh 2 faktor yaitu: faktor
perilaku (behaviour causes) dan faktor luar lingkungan (nonbehaviour causes).
Untuk mewujudkan suatu perilaku, diperlukan pengelolaan manajemen program
melalui tahap pengkajian, perencanaan, intervensi, sampai dengan penilaian dan
evaluasi (Lawrence W. Green & Marshall W. Kreuter, 1991).
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Perilaku itu sendiri terbentuk dari 3 faktor berikut:
Predisposing
faktor:
1.
2.
3.
4.
5.

Enabling factors:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1. Availability of health
resources
2. Accesbility of health
reasources
3. Community/government
laws, priority &
commitment to health
4. Health-related sklill

Knowledge
Beliefs
Values
Attitude
Confidence

Specific behaviour by
individuals or by
organization

Reinforcement factors:
Family
Peers
Teachers
Employers
Health provider
Community leaders
Decision making

Environmernt
(condition of
living)

Health
Gambar 2. 10 Faktor yang mempengaruhi perilaku kesehatan menurut Lawrence W. Green &
Marshall W. Kreuter (1991)

1.

Faktor predisposisi (predisposing factor), merupakan faktor internal yang
ada pada diri individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang
mempermudah

individu

untuk

berperilaku

yang

terwujud

dalam

pengetahuan, sikap, kepercayaan, keyakinan,nilai-nilai dan lain-lain.
2.

Faktor pendukung (enabling factor), seperti: lingkungan fisik, ketersediaan
fasilitas atau sarana kesehatan
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3.

Faktor pendorong (reinforcing factor) yaitu faktor yang menguatkan
perilaku, yang terwujud dalam sikap dan perilaku petugas kesehatan, teman
sebaya, orang tua, yang merupakan kelompok referensi dari perilaku
masyarakat.
Faktor diatas dipengaruhi oleh faktor penyuluhan dan faktor kebijakan,

peraturan serta organisasi. Faktor-faktor tersebut masuk ke dalam ruang lingkup
promosi kesehatan
Faktor lingkungan adalah faktor fisik, biologis maupun sosial budaya yang
secara langsung maupun tidak langsung dapat memengaruhi derajat kesehatan.
Perilaku seseorang atau masyarakat tentang kesehatan ditentukan oleh
pengetahuan, sikap, kepercayaan, tradisi dan sebagainya dari orang atau
masyarakat yang bersangkutan. Selain itu, ketersediaan fasilitas, sikap dan
perilaku para petugas kesehatan juga akan mendukung terbentuknya perilaku
(Lawrence W. Green & Marshall W. Kreuter, 1991).
2.7 Community as partner
Konsep Community as Partner diperkenalkan Anderson dan McFarlane.
Model ini merupakan pengembangan dari model Neuman yang menggunakan
pendekatan totalitas manusia untuk menggambarkan status kesehatan klien.
Komunitas sebagai klien/partner berarti bahwa kelompok masyarakat
tersebut turut berperan serta secara aktif meningkatkan kesehatan, mencegah dan
mengatasi masalah kesehatannya. Agregat klien dalam model community as
partner ini meliputi intrasistem dan ekstrasistim. Intrasistem terkait adalah
sekelompok orang-orang yang memiliki satu atau lebih karakteristik (Stanhope &
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Lancaster, 2004). Agregat ekstrasistem meliputi delapan subsistem yaitu
komunikasi, transportasi dan keselamatan, ekonomi, pendidikan, politik dan
pemerintahan, layanan kesehatan dan sosial, lingkungan fisik dan rekreasi
(Helvie, 1998; Anderson & McFarlane, 2000; Ervin, 2002; Hitchcock, Schubert,
Thomas, 1999; Stanhope & Lancaster, 2004; Allender & Spradley, 2005).

Gambar 2. 11 Model Community As Partner

Anderson dan McFarlane (2000) mengatakan bahwa dengan menggunakan
model community as partner terdapat dua komponen utama yaitu roda pengkajian
komunitas dan proses keperawatan. Roda pengkajian komunitas terdiri dari dua
bagian utama yaitu inti dan delapan subsistem yang mengelilingi inti yang
merupakan bagian dari pengkajian keperawatan, sedangkan proses keperawatan
terdiri dari beberapa tahap mulai dari pengkajian, diagnosa, perencanaan,
implementasi, dan evaluasi. Komunikasi adalah proses yang melibatkan seseorang
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untuk menggunakan tanda-tanda (alamiah atau universal berupa simbol-simbol
berdasarkan perjanjian manusia) verbal maupun non verbal yang disadari maupun
tidak disadari yang bertujuan untuk memengaruhi sikap orang lain. Komunikasi
adalah proses dimana individu atau komunikator mengoperkan stimulan biasanya
dengan lambang- lambang bahasa (verbal maupun non verbal) untuk mengubah
tingkah laku orang lain.
Lingkungan adalah Suatu konsep yang memiliki arti beragam pada setiap
orang. Di dalam istilah kesehatan lingkungan, lingkungan bukan hanya mencakup
alam saja namun juga dunia buatan manusia di rumah, sekolah tempat kerja dan
lingkungan tetangga, kesehatan lingkungan bukan hanya pengaruh fisik dan kimia
saja tetapi juga faktor sosial dan faktor-faktor lainnya yang dapat mempengaruhi
kesehatan kita. Pelayanan kesehatan adalah pelayanan yang bersifat publik (public
goods) dengan tujuan utama memelihara dan meningkatkan kesehatan serta
mencegah penyakit dan pemulihan kesehatan.
Community As Partner Anderson & McFarlane (2000) merupakan
pengembangan model Betty Newman, dengan fokus komunitas sebagai mitra dan
proses keperawatan sebagai pendekatan. Model ini menekankan partisipasi aktif
masyarakat dalam meningkatkan dan mencegah masalah kesehatan.
2.7.1 Pengkajian
Pengkajian komunitas adalah untuk mengidentifikasi faktor (positif dan negatif)
yang berhubungan dengan kesehatan dalam rangka membangun strategi untuk
promosi kesehatan. (Anderson and Mc Farlane, 2000) yang dikaji meliputi
demografi, riwayat, nilai keyakinan dan riwayat kesehatan individu yang
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dipengaruhi oleh sub system komunitas yang terdiri dari lingkungan fisik,
pendidikan, keamanan dan transportasi, politik dan pemerintahan, pelayanan
kesehatan dan sosial, komunikasi, ekonomi dan rekreasi. Aspek-aspek tersebut
dikaji melalui pengamatanlangsung, data statistik, angket dan wawancara.
a. Data inti
1. Riwayat atau sejarah perkembangan komunitas riwayat terbentuknya sebuah
komunitas (lama/baru). Tanyakan pada orang-orang yang kompeten atau
yang mengetahui sejarah area atau daerah itu.
2. Data demografi karakteristik orang-orang yang ada di area atau daerah
tersebut, distribusi (jenis kelamin, usia, status perkawinan, etnis), jumlah
penduduk,
3. Vital statistic meliputi kelahiran, kematian, kesakitan dan penyebab utama
kematian atau kesakitan.
4. Nilai dan kepercayaan nilai yang dianut oleh masyarakat yang berkaitan
dengan kesehatan,kepercayaan-kepercayaan yang diyakini yang berkaitan
dengan kesehatan, kegiatan keagamaan di masyarakat, kegiatan-kegiatan
masyarakat yang mencerminkan nilai-nilai kesehatan.
b. Subsistem
1. Lingkungan fisik, catat lingkungan tentang mutu air, flora, perumahan,
ruang, area hijau, binatang, orang-orang, bangunan buatan manusia,
keindahan alam, air, dan iklim.
2. Pelayanan kesehatan dan social catat apakah terdapat klinik, rumah sakit,
profesi kesehatan yang praktek, layanan kesehatan publik, pusat
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emergency, rumah perawatan atau panti werda, fasilitas layanan sosial,
layanan kesehatan mental, dukun tradisional/pengobatan alternatif.
3. Ekonomi. catat apakah perkembangan ekonomi di wilayah komunitas
tersebut maju dengan pesat, industri, toko, dan tempat-tempat untuk
pekerjaan, adakah pemberian bantuan sosial (makanan), seberapa besar
tingkat pengangguran, rata-rata pendapatan keluarga, karakteristik
pekerjaan.
4. Keamanan dan transportasi apa jenis transportasi publik dan pribadi yang
tersedia di wilayah komunitas, catat bagaimana orang-orang bepergian,
apakah terdapat trotoar atau jalur sepeda, apakah ada transportasi yang
memungkinkan untuk orang cacat. jenis layanan perlindungan apa yang
ada di komunitas (misalnya: pemadam kebakaran, polisi, dan lain-lain),
apakah mutu udara di monitor, apa saja jenis kegiatan yang sering terjadi,
apakah orang-orang merasa aman.
5. Politik dan pemerintahan catat apakah ada tanda aktivitas politik, apakah
ada pengaruh partai yang menonjol, bagaimana peraturan pemerintah
terdapat komunitas (misalnya: pemilihan kepala desa, walikota, dewan
kota), apakah orang-orang terlibat dalam pembuatan keputusan dalam unit
pemerintahan lokal mereka.
6. Komunikasi catat apakah oaring-orang memiliki tv dan radio, apa saja
sarana komunikasi formal dan informal yang terdapat di wilayah
komunitas, apakah terdapat surat kabar yang terlihat di stan atau kios,
apakah ada tempat yang biasanya digunakan untuk berkumpul.
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7. Pendidikan catat apa saja sekolah-sekolah dalam area beserta kondisi,
pendidikan

lokal,

reputasi,

tingkat

drop-out,

aktifitas-aktifitas

ekstrakurikuler, layanan kesehatan sekolah, dan tingkat pendidikan
masyarakat.
8. Rekreasi, catat dimana anak-anak bermain, apa saja bentuk rekreasi utama,
siapa yang berpartisipasi, fasilitas untuk rekreasi dan kebiasaan
masyarakat menggunakan waktu senggang.
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2.8 Theorytical Mapping
Tabel 2. 1 Keaslian Penelitian
No.

1.

3.

Judul

Desain
Penelitian

Sampel
dan
Teknik
sampling
a pilot study Sampel:
Perempuan
berusia 3664 tahun
-Perlakuan :
6330
-control
:
6330

Yazd
Breast
Cancer
Project
Profile;
A
Community
Based Trial for
the Evaluation of
Self-Examination
and
Physical
Examination of
the Breast Cancer
Disease (Miller,
2015)
Is clinical breast retrospectiv
examination
e study
important
for breast cancer
detection?
(Provencher et al.,
2016)

Sampel
:
6333
perempuan
pengobatan
awal breast
cancer
Teknik
Sampling :
consecutive
sampling

Variabel

Instrumen

Analisis

Efek BSE an Kuesioner
BPE
observasi

84,5%
responden
mengunjungi pelayanan
kesehatan
setelah
intterensi

Dependen:
Penurunan
angka
kematian
karena kanker
payudara

Variabel
kuesioner
Independen:
Clinical Breast
Examination
mammography
Variabel
Dependen:
Deteksi kanker
payudara

Hasil

Frekuensi
dibandingkan
menggunaka
n
Fisher
exact test
Continuous
variables
dibandingkan
menggunaka
n analysis of

5,2% Kanker terdeteksi
dengan menggunakan
CBE
Kanker lebih sering
dideteksi menggunakan
CBE
dan
mammography(54,8%)
dibandingkan
hanya
menggunakan
mammography
saja
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No.

Judul

Desain
Penelitian

4.

Screening
crossmethods (clinical sectional
breast
study
examination and
mammography) to
detect
breast
cancer in women
aged 40–49 years
(Takkar et al.,
2017)

5.

Breast
selfexamination
practices
in

Sampel
dan
Teknik
sampling

Variabel

Instrumen

Analisis

variance with
a Bonferroni
post hoc test
Sampel:
Variabel
Clinical
Sensitivitas
500 wanita Independen:
Breast
dan
yang datang Clinical Breast Examination spesifikasi
ke
klinik Examination
BI-RADS
tidak di ukur
ginekologi, Variabel
mammograph menggunaka
usia 40-49 Dependen:
ic
n
statistic
tahun,
Deteksi
tools karena
selama
2 kejadian
tidak
ada
tahun.
kanker
yang
Teknik
payudara
terdeteksi
Sampling:
Nodal status
kanker
Ukuran tumor
Hubungan
faktor resiko
menggunakan
CBE
dan
mammography

Sampel:
Wanita
berusia

Variabel
Kuesioner
Independen:
terstruktur
Edukasi breast

Pearson’s
Chi-square
test

Hasil

(36,5%)

Hasil CBE normal
89,4%,
nodular
fibroadenosis
7,2%,
obsevasi fibroadenoma
2,6% dan palpable
axillary limph node
0,8%.
Penelitian
ini
menyetujui
rekomendasi
untuk
perempuan
mulai
mammographi usia 50
tahun.

Peran pendidikan untuk
meningkatkan
kesadaran perempuan
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Judul

Desain
Penelitian

Nigerian women
attending
Article
a
tertiary
outpatient clinic
(Am, Aa, & Oo,
2015)

6.

Clinical
Breast crossExamination As sectional
the
study
Recommended
Breast
Cancer
Screening

Sampel
dan
Teknik
sampling
mulai
18
tahun
Teknik
Sampling :
consecutive

Variabel

Instrumen

self
examinaton
Variabel
Dependen:
Variable data
demografi:
Umur
Status
pernikahan
Tingkat
pendidikan
Agama
pengalaman
penyakit
payudara
keluarga yang
mengalami
penyakit
payudara
Sampel:
Variabel
Kuesioner
1192 orang Independen:
wanita
Clinical Breast
dengan usia Examination
20-64
Variabel
tahun.
Dependen:

Analisis

Hasil

mengurangi perubahan
kesehatan.

Chi-square
tests
Multiple
logistic
regressions

Mayoritas
wanita
memiliki pengetahuan
sedang (49.1%)
Dari
wanita
yang
melakukan BSE 68,1%
melakukan setiap bulan,

60
TESIS

PENGARUH PENDIDIKAN KESEHATAN...

DIANA HARDIYANTI

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

No.

Judul

Modality in a
Rural Community
in Malaysia; What
Are the Factors
That
Could
Enhance
Its
Uptake?(Daliana
et al., 2014)

5.

Desain
Penelitian

Sampel
dan
Teknik
sampling
Teknik
Sampling :
proportionat
e
random
sampling

Variabel

Instrumen

Analisis

Pengeetahuan
dan persepsi
kesehatan
payudara
Praktik
skrining
kanker
payudara
Social support

Evaluation
of A
cross- Sampel:
Variabel
CBE
clinical
breast sectional
320 wanita Independen:
Dopler
examination and comparative hamil, usia Deteksi
lesi Ultrasonogrfi

chi-square
test.

Hasil

8,3% sekali dalam 2
bulan, 23,6% setiap 3
bulan. Hanya 14.1%
dari responden yang
malakukan
mammography
46,7% responden tidak
melakukan
CBE,(36.1% melakuan
praktik hidup sehat,
10.9% tdk memiliki
keluarga
dengan
kanker, 8.6% sibik,
1.9% lupa)
98,9% tidak menerima
CBE dilakukan oleh
dokter laki-laki.
Tingkat
pengetahuan
yang tinggi terhadap
CBE
berkontribusi
dalam deteksi awal
kanker payudara.
Deteksi menggunakan
CBE
dan
Breast
Ultrasonography setara

61
TESIS

PENGARUH PENDIDIKAN KESEHATAN...

DIANA HARDIYANTI

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

No.

Judul

Desain
Penelitian

breast
study
ultrasonography
among pregnant
women
in
Abakaliki,
Nigeria (Ezeonu
et al., 2015)
6.

Knowledge
,
attitude
and
practice
about
breast cancer and
breast
self
‑
examination
among
women
seeking out ‑
patient care in a
teaching hospital
in central India
(Siddharth et al.,
2016)

a
crosssectional
descriptive
study

7.

The Effectiveness crossof a Community- sectional
Based
Breast study

Sampel
dan
Teknik
sampling
kehamilan
24-25
minggu.
Teknik
Sampling :
minimum
sample size
Sampel:
360 wanita
di
rawat
jalan
3
rumah sakit
Teknik
Sampling :
random
sampling

Sampel:
1000
responden

Variabel

payudara
Variabel
Dependen:
Breast
self
examination
Breast
ultrasonograph
y
Variabel
Independen:
Clinical Breast
Examination
Breast
self
examination
Variabel
Dependen:
Karakteristik
Demografi
Kesadaran
Breast Cancer
Pengetahuan
dan praktik
Variabel
Independen:
Edukasi breast

Instrumen

Analisis

Hasil

pada wanita hamil dan
6 bulan post partum.
CBE adalah metode
deteksi yang mudah dan
hemat biaya.

a
self- T-test
administered Chi-square
questionnaire test
A log rank
test

81% dari responden
memiliki pengetahuan
kurang tentang kanker
payudara.

kuesioner

Edukasi
efektif
diberikan selama 35-40
menit.

Paired t test
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Judul

Desain
Penelitian

Cancer Education
Intervention in the
New York State
Capital
Region
(Zeinomar
&
Moslehi, 2013)
8.

9.

Self-detection and Study
clinical
breast cohort
examination
:
Comparison
of
the two “ classical
”
physical
examination
methods for the
diagnosis
of
breast
cancer
(Dominique, Jane,
Margaretha,
&
Sch, 2015)
Systematic
Review of the
Literature
on
Simulation
in
Nursing

Sampel
dan
Teknik
sampling

Variabel

Instrumen

cancer
komunitas
Variabel
Dependen:
1.Data
demografi
2.pengetahuan
Sampel:
Independen:
Clinik
BSE : 712 Clinical Breast patologi data
responden
Examination
CBE : 236 Breast
self
Responden examination
Variabel
Dependen:
Frekuensi
distribusi
lokasi tumor
dan
ukuran
tumor
17
jurnal
dengan
kriterian
inklusi:
pengukuran

Analisis

Hasil

Setelah
dilakukan
intervensi edukasi, ada
peningkatan
pengetahuan

a
two-way Pemeriksaan
ANOVA test. menggunakan CBE dan
BSE hasil identik.
Fisher's exact
test.
t-Test

Hasil penelitian dalam
sistematik:
Hasil
simulasi
berkontribusi terhadap
pengetahuan,
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Judul

Education

Desain
Penelitian

Sampel
dan
Teknik
sampling
hasil,
mahasiswa
keperawata
n, focus of
human
patient
simulator,
dan
berbahasa
inggris.

Variabel

Instrumen

Analisis

Hasil

keterampilan,
keselamatan
kepercayaan diri.

dan
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BAB 3
KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS PENELITIAN
3.1 Kerangka Konsep
Memberikan Pendidikan Kesehatan tentang skrining kanker
payudara (periksa payudara sendiri / SADARI)

Presdiposing factor:
1. Pengetahuan
2. Sikap
-

Enabling factor:
Ketersediaan
sumber
daya
kesehatan
- Masyarakat atau
pemerintah
hukum, prioritas,
dan
komitmen
untuk kesehatan
- Keterampilan
yang berhubungan
dengan kesehatan
-

Kepercayaan
Nilai-nilai
Rasa percaya diri

Reinforcement factor:
1.
Tokoh
masyarakat
(Kader)
Community
based
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.

Praktik Sadari
Posisi SADARI
Perimeter
Palpasi
Presure dan Pola
penekanan

Keluarga
Teman sejawat
Guru
Penyedia
kesehatan
Sikap dan perilaku
petugas kesehatan

Peningkatan
kualitas hidup,
dengan deteksi
dini masalah
payudara

lingkungan

Keterangan :

: Tidak Diteliti

: Diteliti

Gambar 3. 1 Kerangka konseptual pengaruh community based terhadap perilaku SADARI dengan
pendekatan teori Lawrance Green
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Keterangan:
Menurut Lawrence Green dikutip dalam Notoatmodjo (2010), menjelaskan
perilaku kesehatan ditentukan dari 3 faktor yaitu (1) faktor predisposisi
(prediposising factors), yang terwujud dalam pengetahuan, sikap, kepercayaan,
keyakinan, nilai-nilai dan sebagainya, (2) faktor pendukung (enabling factors),
yang terwujud dalam lingkungan fisik, tersedia atau tidak tersedianya fasilitasfasilitas atau sarana kesehatan, (3) faktor pendorong (reinforcing factors), yang
terwujud dalam sikap dan perilaku petugas kesehatan atau petugas lain yang
merupakan kelompok referensi dari perilaku masyarakat. Faktor-faktor tersebut
bisa mempengaruhi perilaku periksa payudara sendiri pada perempuan. Usaha
yang dapat dilakukan untuk memperbaiki pengetahuan, sikap dan praktik
responden SADARI salah satunya adalah pendidikan kesehatan. Agar pendidikan
kesehatan bisa lebih dicerna oleh responden, dengan menjadikan kader sebagai
pemberi informasi berdasarkan latar belakang yang sama. Metode pembelajaran
dengan membuat komunitas yang sama, diharapkan mampu menjadi media yang
meningkatkan pengetahuan, sikap dan praktik SADARI. Tahap pengetahuan
merupakan tahap seseorang belum memiliki informasi mengenai deteksi dini/
SADARI,

sehingga

informasi

mengenai

SADARI disampaikan

melalui

pendidikan kesehatan berbasis komunitas agar pengetahuan responden dapat
meningkat. Pengetahuan responden yang meningkat mengenai SADARI dapat
berdampak pada sikap responden dalam deteksi dini. Sikap responden dalam
deteksi dini/SADARI dapat ditunjukkan dengan mencari informasi detail dan
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membuat keputusan untuk selalu melakukan kebiasaan deteksi dini, dengan
adanya pendidikan kesehatan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan
tentang SADARI, sikap pemeriksaan payudara sendiri meningkat, dan dapat
melaksanakan praktik pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) dengan tepat.
3.2 Hipotesis Penelitian
1. Ada

pengaruh

pendidikan

kesehatan

berbasis

komunitas

terhadap

pengetahuan SADARI.
2.

Ada pengaruh pendidikan kesehatan berbasis komunitas terhadap sikap
SADARI.

3.

Ada pengaruh pendidikan kesehatan berbasis komunitas terhadap praktik
SADARI.
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BAB 4
METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara penyelesaian masalah dengan menggunakan
metode ilmiah, dalam bab ini akan diuraikan tentang jenis dan desain penelitian,
populasi dan sampel, kerangka operasional, variabel penelitian, alat dan bahan
penelitian, instrumen penelitian, lokasi dan waktu penelitian, proses pengumpulan
data dan cara analisis data.
4.1 Desain Penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian quasy-experiment dimana ciri
tipe ini adalah mengungkapkan hubungan sebab akibat. Rancangan penelitian
menggunakan pre-test and post-test with control group design. Desain ini
digunakan untuk membandingkan hasil intervensi pendidikan kesehatan berbasis
komunitas terhadap perempuan di wilayah kerja puskesmas Martapura 1 pada
kelompok yang diukur sebelum dan sesudah dilakukan intervensi seperti pada
bagan 4.1berikut :
Pre test

post test

Kelompok
perlakuaan

O1

X

O3

Kelompok
kontrol

O2

Xi

O4

Gambar 4. 1 Bagan skema penelitian
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Keterangan:
- Kelompok perlakuan

: kelompok yang diberikan perlakuan pendidikan

kesehatan berbasis komunitas oleh kader
- Kelompok kontrol

: kelompok yang diberikan pendidikan kesehatan

dengan metode ceramah oleh peneliti
O1

: pre test untuk mengukur pengetahuan, sikap dan praktik SADARI
kelompok perlakuan sebelum diberikan pendidikan kesehatan berbasis
komunitas.

O2

: pre test untuk mengukur pengetahuan, sikap dan praktik SADARI
kelompok kontrol.

O3

: post test untuk mengukur pengetahuan, sikap dan praktik SADARI
kelompok perlakuan setelah diberikan pendidikan kesehatan berbasis
komunitas.

O4

: post test untuk mengukur pengetahuan, sikap dan praktik SADARI pada
kelompok kontrol.

X

: intervensi pendidikan kesehatan berbasis komunitas tentang SADARI
yang diberikan pada kelompok perlakuan.

4.2 Populasi, Sampel dan Sampling
4.2.1 Populasi
Populasi dalam penelitian ini adalah perempuan di wilayah kerja Puskesmas
Martapura 1.
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4.2.2 Sampel
Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik cluster yaitu
pengelompokkan berdasarkan wilayah atau lokasi populasi (Nursalam, 2017) .
1. Kriteria Inklusi:
1) Tidak dalam keadaan hamil dan menyusui
2) Bisa membaca dan menulis
3) Kooperatif mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir
2. Kriteria Eksklusi:
1) Memiliki pengalaman kanker payudara
2) Tidak dapat berbahasa Indonesia
3. Kriteria dro p out
Tidak mengikuti fase dalam penelitian secara lengkap.
4.2.3 Besar Sampel
Besarnya sampel yang diperlukan dalam penelitian ini dihitung
berdasarkan rumus berikut (Nursalam, 2017).
𝑛=

TESIS

𝑁
1 + 𝑁 (𝑑)2

𝑛=

105
1 + 105 (0,05)2

𝑛=

105
1 + 105(0,0025)

𝑛=

105
= 83,16
1,2625
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Maka besar sampel untuk tiap kelompok adalah 84 reponden untuk
kelompok perlakuan dan 84 responden untuk kelompok kontrol dengan
pembulatan.
4.3 Identifikasi Variabel
4.3.1 Variabel independen (bebas)
Variabel independen pada penelitian ini adalah pendidikan kesehatan
berbasis komunitas
4.3.2 Variabel dependen (terikat)
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengetahuan, sikap dan
praktik pemeriksaan payudara sendiri (SADARI).
4.3.3 Definisi operasional
Tabel 4. 1 Definisi Operasional
Variabel
Independen
Pendidikan
kesehatan
berbasis
komunitas

TESIS

Definisi
Operasional
Penyampaian
program edukasi
berjenjang.
1)Tahap pertama,
peneliti
melakukan
pemberian
edukasi
pada
kader (eddukator)
tentang SADARI
berdurasi
30
menit
yang
diberikan 4 kali
selama 2 minggu.
2)Tahap kedua,
pemberian
intervensi
dari
kader
kepada
responden dengan
durasi 60 menit

Parameter
Kader
mampu
menyampaikan:
1 pengertian
2 tujuan
3 apabila terjadi
perubahan pada
payudara, harus
melakukan
pemeriksaan
lanjut
4
praktik
SADARI
Respponden
masyarakat
mampu:
1 pengertian
2 tujuan
3 apabila terjadi
perubahan pada
payudara, harus
melakukan
pemeriksaan
lanjut
4
praktik

Alat Ukur

Skala

SAK

-
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Variabel

Definisi
Operasional

Parameter

Alat Ukur

Skala

Nilai

SADARI
Dependen
Pengetahuan
responden

Pemahaman
mengenai
SADARI
dan
deteksi
dini
kanker payudara

1.

2.
3.
4.

Responden
paham
dengan:
Pengertian
kanker
payudara
Pengertian
SADARI
Tujuan
SADARI
Praktik
SADARI

Kuesioner

rasio

Skor
nilai
total
seluruh
jawaban
responden
dengan
rentang skor 15-30

Sikap

Sikap mengenai
SADARI
dan
deteksi
dini
kanker payudara

Responden
memiliki
keyakinan
dalam diri
untuk
melakukan
SADARI

Kuesioner

rasio

Skor
nilai
total
seluruh
jawaban
responden
dengan
rentang skor 6-24

Praktik
SADARI

Tindakan
yang
dilakukan
responden untuk
melakukan
deteksi
dini
kanker payudara
(SADARI)

Tindakan dari
responden
dalam
melakukan
SADARI:
Dengan posisi,
perimeter,
palpasi,
pressure
dan
pola

Kuesioner

Rasio

Skor nilai total
seluruh jawaban
responden
dengan rentang
skor 11-55

4.4 Instrumen Penelitian
1. Pengetahuan SADARI
Instrumen menggunakan kuesioner yang berhubungan dengan pengetahuan
kanker payudara dan SADARI yang dikembangkan peneliti dan terdiri dari 15
pertanyaan dengan dua pilihan jawaban yaitu benar dan salah. Jika jawaban
responden benar maka akan mendapat nilai 2 dan jika jawaban responden salah
maka akan mendapat nilai 1.
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Tabel 4.4 Kisi-kisi pertanyaan tentang pengetahuan penelitian pengaruh
pendidikan kesehatan berbssis komunitas terhadap pengetahuan, sikap dan praktik
SADARI
Variabel
Pengetahuan

indikator
Kanker payudara
Pengertian SADARI
Tujuan SADARI
Praktik SADARI

Nomor butir pertanyaan
1,2,3,4,5,6,7
11,13,15
9,4
8,10,12

Total

Jumlah butir
7
3
2
3
15

2. Sikap SADARI
Instrumen menggunakan kuesioner yang dikembangkan peneliti dan
berhubungan dengan sikap terkait pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) yang
terdiri dari 6 pertanyaan dengan menggunakan skala likert sebagai berikut: 4 =
sangat setuju; 3 = setuju; 2 = tidak setuju; 1 = sangat tidak setuju untuk jawaban
favorable. Sedangkan untuk jawaban yang unfavorable kebalikannya yaitu: 1 =
sangat setuju; 2 = setuju; 3 = tidak setuju dan 4 = sangat tidak setuju. Nilai
tertinggi yaitu 24 dan terendah 6. Semakin tinggi nilainya maka sikapnya akan
semakin baik dan demikian sebaliknya.
Tabel 4.5 Kisi-kisi pertanyaan tentang sikap penelitian pengaruh pendidikan
kesehatan berbssis komunitas terhadap pengetahuan, sikap dan praktik SADARI
Variabel
Sikap

Indikator
Kanker payudara
SADARI

Nomor butir pertanyaan
Favorable
Unfavorable
2,4
1,6
3,5

Total

Jumlah butir
2
4
6

3. Praktik SADARI
Instrumen menggunakan lembar kuesioner terkait praktik pemeriksaan
payudara sendiri (SADARI) yang dikembangkan peneliti. Responden mengisi
kuesioner berisi 11 pertanyaan dengan skala likert sebagai berikut; 1= tidak
pernah, 2 = jarang, 3 = kadang-kadang, 4 = sering, 5 = selalu. Semuanya
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merupakan pernyataan favorable. Nilai tertinggi yaitu 55 dan terendah 11. Makin
tinggi nilainya, praktik terkait pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) makin
baik, emikian sebaliknya.
4.5 Uji Validitas dan Reliabilitas
4.5.1 Uji Validitas
Sebelum melakukan penelitian, alat ukur berupa kuesioner yang digunakan
dalam penelitian ini diuji cobakan dahulu dengan menyebarkan kuesioner kepada
sejumlah responden bukan subyek penelitian dan memiliki karakteristik yang
hampir sama dengan subyek penelitian. Pengambilan data uji validitas dilakukaan
di wilayah kerja Puskesmas Martapura 1, Hasil uji coba kuesioner selanjutnya
dianalisis validitas dan reliabilitasnya. Uji validitas dilakukan untuk melihat
bagaimana suatu alat ukur yang digunakan akan kecepatan dan keakuaratan dalam
mengukur apa yang diukur. Uji validitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji
pearson’product moment dengan membandingkan r hitung dengan r tabel, r
tabel dalam penelitian ini 0,361 (0,05).
4.5.2 Uji Reliabilitas
Hasil uji reliabilitas didapatkan cronbach’s alpha 0,890 (>0,361), berarti
kuesioner ini reliabel atau konsisten.
4.6 Lokasi dan Waktu Penelitian
4.6.1 Lokasi pengumpulan data
Penelitian ini dilaksanakan di wilayah kerja Puskesmas Martapura 1

TESIS

PENGARUH PENDIDIKAN KESEHATAN...

DIANA HARDIYANTI

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

75

4.6.2 Waktu penelitian
Pengambilan data dilakukan selama bulan Februari-Maret 2018
4.7 Prosedur Penelitian dan Pengambilan Data
Dalam mengumpulkan data peneliti melakukan beberapa tahapan
pengumpulan, antara lain :
4.7.1 Persiapan
1. Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu mengajukan izin
kepada kepala dinas kesehatan Kabupaten Banjar melalui surat pengantar
dari Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga.
2. Penyusunan proposal, penyusunan instrumen penelitian dan penyusunan
tahapan pelaksanaan pendidikan kesehatan berbasis komunitas
4.7.2 Pelaksanaan
Langkah-langkah dalam pengambilan data pada penelitian ini adalah
sebagai berikut :
1. Mengidentifikasi pembagian wilayah kelompok perlakuan di desa Sungai
Sipai dan wilayah kelompok kontrol di Tanjung Rema dan kelurahan
Jawa.
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Gambar 4. 2 Peta wilayah kerja Puskesmas Martapura 1
2. Memilih kader dari masing-masing pembagian wilayah perlakuan
sebanyak 8 orang.
Kriteria kader :
1) Pendidikan terakhir minimal SMA atau sederajad
2) Dapat baca dan tulis dengan bahasa Indonesia
3) Secara fisik dapat melaksanakan tugas-tugas sebagai kader
4) Bertempat tinggal di wilayah kerja Puskesmas Martapura 1 dan tidak
sering meninggalkan tempat untuk waktu yang lama.
5) Dikenal masyarakat (responden) dan dapat bekerjasama dengan
responden, peneliti dan pihak puskesmas Martapura 1.
6) Berkomitmen mengikuti kegiatan penelitian dari awal hingga akhir
kegiatan.
3. Melakukan pelatihan terhadap kader sebanyak 4 kali pertemuan selama 2
minggu.
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4. Melakukan pretest. Penilaian awal pengetahuan, sikap dan praktik
pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) pada kelompok kontrol maupun
kelompok perlakuan selama 40 menit.
5. Pelaksanaan intervensi pada kelompok perlakuan pemberian pendidikan
kesehatan oleh kader dengan durasi 60 menit, responden mendapatkan
leaflet SADARI.
6. Pada kelompok kontrol diberikan pendidikan kesehatan metode ceramah
yang disampaikan oleh peneliti. responden mendapatkan leaflet SADARI.
7. Melakukan posttest kelompok perlakuan maupun kelompok kontrol 2
minggu setelah intervensi.
4.7.3 Pengolahan data
Setelah semua data terkumpul, data tersebut diolah dan disajikan dalam
tabel hasil pengumpulan data penelitian.
4.8 Analisa Data
Tahap yang dilakukan setelah pengolahan data adalah analisis data.
Analisis pada penelitian ini meliputi analisis univariat dan analisis bivariat.
1. Analisis univariat
Analisis univariat dilakukan untuk mendapatkan deskriptif karakteristik
responden. Hasil analisis berupa distribusi frekuensi, prosentase, mean, median
dan standar deviasi. Variabel dengan data kategori dianalisis menggunakan
distribusi frekuensi, prosentase atau proporsi. Variabel dengan data numerik
dianalisis menggunakan mean, median, standar deviasi dan nilai maksimal.
Analisis univariat dalam penelitian ini yaitu karakteristik responden yang meliputi

TESIS

PENGARUH PENDIDIKAN KESEHATAN...

DIANA HARDIYANTI

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

78

usia, pendidikan, pekerjaan, sumber informasi kanker payudara dan orang terdekat
yang pernah kanker.
2. Analisis bivariat
Analisis bivariat

merupakan analisis yang dilakukan untuk melihat

hubungan dua variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat, dengan
menggunakan statistik inferensial untuk menguji signifikansi variabel penelitian
dengan menggunakan bantuan software komputer.
Data yang telah dikumpulkan, dilakukan analisa untuk menentukan
signifikasi hasil pemberian intervensi. Untuk mengetahui perubahan antara pre
test dan post pada kelompok perlakuan atau kelompok kontrol, uji yang digunakan
adalah uji statistik independent t test dengan signifikasi α ≤ 0,05.
3. Analisis multivariat
Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji MANOVA
(multivariate analisis of variance) untuk mengeksplorasi hubungan antara
variabel independen dengan variabel dependen dengan nilai p<0,05 maka H1
diterima yaitu ada pengaruh pendidikan kesehatan berbasis komunitas terhadap
pengetahuan, sikap dan praktik pemeriksaan payudara sendiri.
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4.9 Kerangka Operasional
Populasi
seluruh perempuan yang berada di wilayah kerja Puskesmas Martapura

Sampel : perempuan di wilayah kerja Puskesmas Martapura yang memenuhi kriteria inklusi
diambil dengan teknik clustere sampling
Pre test :
Penilaian awal dengan kuesioner tentang pengetahuan, sikap dan praktik SADARI

Kelompok Kontrol
(n= 84orang)
Pendidikan kesehatan
metode ceramah

Kelompok A
(n= 84 orang)
Kelompok
A1: 21org

Kelompok
A2: 21org

Kelompok
A3: 21org

Kelompok
A4: 21org

Pemberian pemdidkan kesehatan oleh kader

Post test :
Memberikan kuesioner tentang pengetahuan,sikap dan praktik SADARI

Analisis data
Hasil dan kesimpulan
Gambar 4. 3 Bagan Kerangka Operasional

4.10 Etik (Ethical Clearence)
Ethical clearance adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh komisi
etik penelitian untuk riset yang melibatkan makhluk hidup (manusia, hewan dan
tumbuhan) yang menyatakan bahwa suatu proposal riset laik dilaksanakan setelah
memenuhi persyaratan tertentu. Kelaikan etik untuk penelitian ini dilakukan oleh
komite etik Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga dan telah disetujui pada
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tanggal 15 Januari 2918 dengan nomor 622-KPEK, serta mempertimbangkan
prinsip-prinsip etik lainnya sebagai berikut:
4.10.1 Respect for human
Peneliti menghormati harkat martabat manusia sebagai peribadi yang
memiliki kebebasan berkehendak atau memilih dan bertanggung jawab secara
pribadi terhadap keputusan sendiri. Perhatian responden sangat diprioritaskan
selama proses pengumpulan data. Jika calon responden bersedia mengikuti
penelitian maka dapat menandatangani informed concent.
Responden penelitian adalah seseorang perempuan. Belum pernah
terdiagnosis kanker payudara, artinya mampu bekerja sama dan

menalarkan

pemilihan secara mandiri untuk terus atau menghentikan secara sepihak dalam
proses pengumpulan data. Peneliti juga memberi perlindungan terhadap kerugian
yang mungkin timbul terhadap responden.
4.10.2 Beneficience and nonmaleficence
Peneliti mengupayakan semaksimal mungkin manfaat sebagai responden
dan kerugian yang minimal, agar tujuan penelitian tercapai. Peneliti juga
memperhatilkan beberapa hal, yaitu : 1) meminimalkan risiko penelitian agar
sebanding dengan manfaat yang diterima dalam hal ini pemberian pendidikan
kesehatan dan peneliti menjamin bahwa proses pengambilan data yang dilakukan
tidak menimbulkan kondisi yang berisiko bagi responden 2) desain penelitian
telah dirancang sedemikian rupa dengan mematuhi persyaratan ilmiah dan
berdasarkan referensi terkait, 3) peneliti memberikan kesempatan kepada
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responden untuk memutuskan apakah melanjutkan dalam proses pengambilan
data atau menunda.
4.10.3 Otonomy and freedom
Peneliti menghormati harkat martabat manusia sebagai pribadi yang
memiliki kebebasan berkehendak atau memilih dan bertanggung jawab secara
pribadi terhadap keputusan sendiri. Otonomi responden sangat diprioritaskan
selama proses pengumpulan data.

Jika calon responden bersedia mengikuti

penelitian maka dapat menandatangani informed concent dan tidak memaksa
responden.
4.10.4 Veracity and fidelity
Prinsip veracity berhubungan dengan kemampuan seseorang untuk
mengatakan kebenaran. Kebenaran adalah dasar dalam membangun hubungan
saling percaya. Peneliti akan memberikan informasi yang sebenar-benarnya
tentang intervensi dan proses pelaksanaan intervensi kepada responden sehingga
hubungan antara peneliti dan responden dapat terbina dengan baik dan penelitian
dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan penelitian. Serta menjunjung
tinggi komitmen yang telah disepakati bersama dengan responden terkait dengan
proses perlakuan baik waktu pelaksanaan, jenis perlakuan, ruangan

yang

digunakan, durasi pelaksanaan intevensi.
4.10.5 Confidentiality
Aturan dalam prinsip kerahasiaan ini adalah bahwa informasi tentang
responden harus dijaga privasinya. Peneliti harus bisa menjaga kerahasiaan data
yang diperoleh dari responden dan tidak menyampaikan kepada orang lain.
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Identitas responden dibuat kode, hasil pengukuran hanya peneliti dan kolektor
data yang mengetahui. Selama proses pengolahan data, analisis dan publikasi
identitas responden tidak diketahui oleh orang lain. Semua data disimpan selama
5 tahun setelah itu dihancurkan.
4.10.6 Justice
Keterlibatan responden dalam penelitian ini berdasarkan pemilihan yang
sesuai dengan kriteria inklusi dan semua responden diperlakukan sama, dan adil
pada setiap tahapan penelitian. Peneliti memenuhi hak responden mendapatkan
perlakuan yang sama dan adil, begitu juga yang termasuk responden intervensi
maupun kontrol. Kelompok kontrol maupun kelompok intervensi mempunyai hak
yang sama untuk ikut atau tidak menjadi responden penelitian tanpa adanya sangsi
apapun.
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BAB 5
HASIL PENELITIAN

Pada Bab ini dibahas mengenai hasil pengumpulan data tentang pengaruh
Pendidikan Kesehatan Berbasis Komunitas Terhadap Pengetahuan, Sikap Dan
Praktik Pemeriksaan Payudara Sendiri (SADARI) Pada Perempuan Di Wilayah
Kerja Puskesmas Martapura 1. Data disampaikan dalam bentuk tabel dan narasi
yang meliputi data gambaran umum lokasi, karakteristik demografi responden
penelitian meliputi umur, pendidikan dan pekerjaan serta data variabel penelitian
yang diukur berkaitan dengan pengaruh pendidikan kesehatan berbasis
komunitas terhadap pengetahuan, sikap dan praktik pemeriksaan payudara sendiri
(SADARI) dan perhitungan uji statistik.
5.1 Gambaran umum lokasi penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di wilayah kerja Puskesmas Martapura 1 di
Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. UPT. Puskesmas Martapura
didirikan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Banjar
Tingkat II Banjar tanggal 1 Juni 1970 Nomor I-B-2-1277/1970 Selanjutnya
termasuk dalam Puskesmas Inpres Nomor 4 Tahun 1977 dan sejak tanggal 26
Februari 2009 UPT. Puskesmas Martapura 1 memiliki visi menjadi Puskesmas
yang andal dalam pelayanan, terdepan dalam peningkatan kesehatan masyarakat.
Misi memberikan pelayanan kesehatan dasar yang cepat, tepat dan akurat,
mengembangkan pelayanan klinis yang bermutu, mendorong kemandirian hidup
sehat bagi keluarga dan masyarakat serta meningkatkan kerjasama lintas sektoral
serta menjalin kemitraan dengan swasta, organisasi profesi, LSM, Media massa
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dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat dan lingkungan. Upaya
promosi kesehatan di Puskesmas Martapura 1 rutin dilaksanakan 1 minggu sekali
dengan topik terkait kesehatan. Layanan terkait kanker payudara hanya mencakup
kegiatan preventif, dan promotif yaitu pemeriksaan payudara klinis (SADANIS)
yang dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan inspeksi visual asam asetat (IVA)
yang merupakan program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).
5.2 Karakteristik responden
Data karakteristik demografi responden ini menguraikan tentang
karakteristik responden yang meliputi umur,

pendidikan, pekerjaan sumber

informasi dan orang terdekat yang pernah kanker payudara.
Tabel 5. 1 Distribusi responden berdasarkan karakteristik pada kelompok
perlakuan dan kelompok kontrol di Puskesmas Martapura 1
Karakteristik
Responden
Usia
Usia 16-25 tahun
Usia 26-35 tahun
Usia 36-45 tahun
Usia 46-55 tahun
Usia 56-65 tahun
Total
Pendidikan
SD/sederajat
SMP/sederajat
SMA/sederajat
Diploma
Perguruan tinggi
Total
Pekerjaan
PNS
Ibu rumah tangga
Wirausaha
Karyawan Swasta
Belum bekerja
Total
Sumber informasi
kanker payudara
Tidak pernah
Media Sosial
Penyuluhan

TESIS

Kelompok Perlakuan
Jumlah
%

Kelompok Kontrol
Jumlah
%

6
18
40
12
8
84

7,1
21,4
47,5
13,3
9,5
100

8
15
47
10
4
84

9,5
17,9
56
11,9
4,8
100

4
10
35
7
28
84

4,8
11,9
41,7
8,3
33,3
100

1
2
36
12
30
84

35
14,3
42,9
6
1,2
100

28
27
15
13
1
84

33,3
32,1
17,9
15,5
1,2
100

22
28
16
18
0
84

26,2
33,3
19
21,4
0
100

67
12
2

79,8
14,3
2,4

41
12
10

48,8
14,3
11,9

PENGARUH PENDIDIKAN KESEHATAN...

Uji
Homogenitas

0,000

0,000

0,327

0,262

DIANA HARDIYANTI

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

85

Kelompok Perlakuan
Jumlah
%
1
1,2
1
1,2
1
1,2
0
0
84
100

Karakteristik
Responden
Radio
Media Cetak
Televisi
Teman
Total
Orang
terdekat
yang
pernah
kanker
Tidak ada
Keluarga kandung
Suami
Keluarga Lain
Teman
Total
Status Pernikahan
Menikah
Janda Meninggal
Janda Cerai
Tidak Menikah
Total
Pemakaian
Kontrasepsi
hormin
Pernah
Tidak pernah
Total

Kelompok Kontrol
Jumlah
%
1
1,2
8
9,5
6
7,1
6
7,1
84
100

67
3
0
2
12
84

79,8
14,3
2,4
1,2
1,2
100

79
0
1
1
3
84

94
0
1,2
1,2
3,6
100

70
5
7
2
84

83,3
6
8,3
2,4
100

67
7
8
2
84

79,8
8,3
9,5
2,4
100

37
47

44
56

43
41

51,2
48,8

Uji
Homogenitas

0,210

0,677

0,357

Tabel 5.1 menunjukkan bahwa karakteristik responden berdasarkan usia
pada kelompok perlakuan dan kontrol didapatkan setengahnya pada rentang usia
36-45 tahun yaitu

40 responden (47,5%) pada kelompok perlakuan dan 47

responden (56%) kelompok kontrol. Karakteristik responden berdasarkan
pendidikan pada kelompok perlakuan hampir setengahnya adalah SMA yaitu 35
responden (41,7%) sama dengan kelompok kontrol hampir setengahnya
berpendidikan SMA yaitu 36 responden (42,9%).
Tabel 5. 2 Uji Normalitas dan Uji Homogenitas Variabel Pengetahuan, Sikap dan
Praktik Pemeriksaan Payudara Sendiri (SADARI)
No

Variabel

Uji Normalitas
1
Pengetahuan
2
Sikap
3
Praktik
Uji Homogenitas
1
Pengetahuan

TESIS

Perlakuan
nilai p

Kontrol
nilai p

0,050
0,005
0,102

0,049
0,027
0,038

0,994

1,000

PENGARUH PENDIDIKAN KESEHATAN...

Delta
nilai p
0,000
0,000
0,000
0,004

DIANA HARDIYANTI

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

86

No

Variabel

2
3

Sikap
Praktik

Perlakuan
nilai p
0,958
0,854

Kontrol
nilai p
0,394
0,231

Delta
nilai p
0,839
0,276

Tabel 5.2 memaparkan hasil uji normalitas dan uji homogenitas variabel
pengetahuan, sikap, dan praktik SADARI data pre dan data post pada masing masing kelompok. Hasil uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai p<0,05 pada
semua variabel yang bermakna semua kelompok data berdistribusi tidak normal.
5.3 Karakteristik Kader
Kader yang berperan serta dalam penelitian sebanyak 8 orang, yang
memiliki karakteristik usia 30 sampai 55 tahun, berpengalaman sebagai kader
kesehatan, dikenal oleh masyarakat daerah tempat penelitian, pendidikan terakhir
3 minimal SMA atau sederajad, direkomendasikan oleh Puskesmas Martapura 1
dan Ketua RT daerah penelitian, dapat bekerjasama dengan sesama kader dan
peneliti.
5.4 Data dan analisis variabel penelitian
Pada sub bab ini akan dibahas variabel penelitian pengetahuan, sikap dan
praktik pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) yang di paparkan berupa tabel
dan penjelasan.
5.4.1

Nilai pengetahuan, sikap dan praktik (SADARI) pada kelompok
perlakuan dan kelompok kontrol sebelum (pre test) dan sesudah (post test)
intervensi pendidikan kesehatan berbasis komunitas.
Berikut ini akan dibahas mengenai pengetahuan responden terhadap

pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) pada kelompok perlakuan dan
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kelompok kontrol di Puskesmas Martapura 1 yang diukur sebelum dan sesudah
intervensi sehingga menghasilkan data sebagai berikut.
Tabel 5. 3 Pengetahuan,sikap dan Praktik terhadap pemeriksaan payudara sendiri
(SADARI) pada kelompok perlakuan dan kelompok kontrol di
Puskesmas Martapura 1 tahun 2018
Variabel

Kelompok
Perlakuan

Pengetahuan

Kontrol
Perlakuan

Sikap

Kontrol
Perlakuan

Praktik

Kontrol

Pre (Mean+SD)
Min-Maks
23,93+3,435
18-29
23,76+3,417
18-30
17,33+2,726
12-14
17,23+2,672
12-24
18,70+6,091
11-46
19.05+6.534
11-46

Post (Mean+SD)
Min-Maks
25,76+2,496
21-30
26,52+1,985
22-30
17,71+2,549
13-24
17,68+2,288
13-24
6,091+5,742
11-46
23.68+5.970
12-46

Delta
Min-Maks
2,342
00-10
2,905
0-11
1,621
0-7
1,396
0-6
5,169
0-20
5,274
0-18

p value
(Paired t test)
p=0,004

p=0,839

p=0,276

Berdasarkan tabel 5.3 di atas dari hasil uji Paired t test untuk variabel
pengetahuan didapatkan p=0,007 (<0,05), artinya terdapat perbedaan yang
bermakna antara pengetahuan sebelum intervensi dan sesudah intervensi. Hasil uji
Paired t test pada veriabel sikap didapatkan p=0,839 (>0,05), artinya tidak ada
perbedaan yang bermakna antara sikap sebelum intrvensi dan sesudah intervensi.
Hasil uji Paired t test pada nilai delta didapatkan p=0,276 (>0,05), artinya tidak
ada perbedaan yang bermakna antara praktik SADARI sebelum dan setelah
intervensi.
Tabel 5. 4 Multivariat Test kelompok perlakuan dan kelompok kontrol di
Puskesmas Martapura 1
Effect

F

Pendidikan
Pillai’s trace
kesehatan berbasis Wilk’lambda
komunitas

TESIS
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1.9999a
1.9999a
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Partial eta
squared
0.785
0.785

Sig
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0,000

DIANA HARDIYANTI

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

88

Tabel 5.4 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata pengetahuan,
sikap dan tindakan antara kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. Hasil
menunjukkan pada nilai Wilk’s lambda p= 0,000 (p<0,05), sehingga dinyatakan
ada perbedaan pengetahuan, sikap dan praktik antara kelompok perlakuan dan
kelompok
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BAB 6
PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang hasil penelitian pengaruh pendidikan
kesehatan berbasis komunitas terhadap pengetahuan, sikap dan praktik
pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) pada perempuan di wilayah kerja
Puskesmas Martapura 1.
6.1

Pengaruh

pendidikan

kesehatan

berbasis

komunitas

terhadap

pengetahuan, pemeriksaan payudara sendiri (SADARI
Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh pendidikan kesehatan
berbasis komunitas terhadap pengetahuan pemeriksaan payudara Sendiri
(SADARI). Terdapat peningkatan rerata pengetahuan sesudah intervensi
dibandingkan dengan sebelum intervensi pada kelompok perlakuan. Kelompok
perlakuan mengalami

peningkatan skor pengetahuan setelah diberikan

pendidikan kesehatan oleh kader. Peningkatan nilai rerata pengetahuan tersebut
ditandai dengan peningkatan pengetahuan responden terhadap kanker payudara,
tanda dan gejala kanker payudara, dan faktor resiko kanker payudara. Nilai rerata
pengetahuan responden meningkat mengenai pemeriksaan payudara sendiri
(SADARI) tentang waktu melakukan pemeriksaan payudara sendiri (SADARI)
dan praktik pemeriksaan payudara sendiri (SADARI). Kelompok kontrol juga
menunjukan ada peningkatan nilai rerata pengetahuan setelah diberikan
pendidikan kesehatan dengan metode ceramah. Dalam penelitian ini pendidikan
merupakan salah satu yang berkorelasi positif terhadap pengetahuan responden.
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Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa
pendidikan berbasis komunitas yang diberikan oleh komunitas untuk komunitas
itu sendiri, dapat meningkatkan pengetahuan seseorang (Zeinomar & Moslehi,
2013). Penelitian lain menyatakan bahwa

pendidikan kesehatan dapat

meningkatkan pengetahuan mencakup kanker payudara, faktor resiko kanker
payudara dan pemeriksaan kanker payudara mamography (Hana Taha et al.,
2014). Penelitian lain yang sejalan dilakukan oleh Özdemir (2014) tentang efek
pendidikan kesehatan terhadap perubahan pengetahuan breast self examination
(BSE). Penelitian dilakukan dengan memberikan edukasi terkait kapan sebaiknya
perempuan melakukan SADARI, siapa saja yang wajib melakukan SADARI dan
bagaimana praktik melakukan SADARI. Hasil penelitian lain yang sejalan yaitu
penelitian yang dilakukan oleh Sabatino et al. (2012) tentang upaya peningkatan
skrining kanker serviks dengan melakukan pendidikan kelompok yang dilakukan
oleh anggota kelompok terlatih, untuk kelompok itu sendiri, setelah pemberian
intervensi dengan metode ini, terdapat peningkatan pengetahuan dan motivasi
skrining kanker.
Peningkatan pengetahuan dapat dikarenakan adanya interaksi dengan
orang lain dan lingkungan sosial, sehingga memungkinkan melalui interaksi
tersebut mendapatkan pemahaman-pemahaman. Menurut Smilkstein (2011)
proses penerimaan informasi dapat terjadi dalam proses pembelajaran, selanjutnya
diolah sehingga menghasilkan keluaran dalam bentuk hasil belajar. Proses
pengolahan informasi ini melalui interaksi antara kondisi internal dan eksternal
individu, untuk mengingat sesuatu manusia harus melakukan tiga hal yaitu
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mendapatkan informasi, menyimpannya, dan mengeluarkan kembali. Daya ingat
seseorang dipengaruhi oleh tingkat perhatian, minat, daya konsentrasi, emosi juga
faktor

kelelahan. Pada pelaksanaan intervensi pendidikan kesehatan berbasis

komunitas yang dilakukan oleh kader, hal-hal tersebut dapat mempengaruhi
penerimaan pengetahuan responden.
Community As Partner Anderson & McFarlane (2000) merupakan
pengembangan model Betty Newman, dengan fokus komunitas sebagai mitra dan
proses keperawatan sebagai pendekatan. Model ini menekankan partisipasi aktif
masyarakat dalam meningkatkan dan mencegah masalah kesehatan. Individu
secara alami membentuk kelompok pada setting kelompok di masyarakat, yang
secara perlahan mempengaruhi kesehatan komunitas secara umum. Menggunakan
kelompok

sebagai

kelompok target

merupakan langkah terbaik

dalam

memberikan pendidikan kesehatan pada mereka yang mempunyai latar yang sama
(Huriah, 2007).
Berdasarkan hasil penelitian ini masih ditemukan responden yang
mengalami penurunan nilai pengetahuan, pada kelompok perlakuaan 18
responden dan kelompok kontrol 7 responden. Hal ini dapat dipengaruhi oleh
berbagai macam faktor diantaranya tingkat pendidikan responden kelompok
perlakuan lebih rendah dibandingkan kelompok kontrol.
Pendidikan kesehatan berbasis komunitas merupakan metode edukasi yang
berguna untuk perempuan. Dalam penelitian ini didapatkan hasil peningkatan nilai
rerata pengetahuan pada kelompok perlakuan lebih besar daripada kelompok
kotrol. Hasil penelitian ini menunjukkan antara kelompok kontrol dan kelompok
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perlakuan yang diberikan pendidikan kesehatan berbasis komunitas pada saat post
test terdapat adanya perbedaan nilai mean yaitu kelompok perlakuan mengalami
peningkatan rerata pengetahuan lebih banyak dari pada kelompok kontrol.
Pendidikan kesehatan dengan pendekatan Community As Partner yang berfokus
pada komunitas

memberikan informasi mengenai kanker payudara dan cara

pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) pada perempuan di wilayah kerja
Puskesmas Martapura 1.
Hasil penelitian pendidikan kesehatan pada kelompok kontrol yang
dilakukan oleh peneliti memiliki pengeruh positif terhadap pengetahuan, sikap
dan praktik. Hal ini dapat disebabkan tingkat kepercayaan responden terhadap
petugas

kesehatan

lebih

tinggi.

Sejalan

dengan

program

pemerintah,

pendampingan petugas kesehatan diperlukan dalam peningkatan kesehatan
masyarakat.
6.2 Pendidikan kesehatan berbasis komunitas terhadap sikap pemeriksaan
payudara sendiri (SADARI)
Hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat pengaruh pendidikan
kesehatan berbasis komunitas terhadap sikap pemeriksaan payudara sendiri
(SADARI) responden. Berdasarkan dari nilai rerata sikap pre test dan post test
kelompok perlakuan setelah diberikan pendidikan kesehatan.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Erdem & Tokta (2016) tidak
terjadi peningkatan signifikan pada sikap tenaga kesehatan wanita yang menjadi
responden setelah diberikan intervensi edukasi.
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Sikap adalah respon yang masih tertutup dari seseorang terhadap suatu
stimulus. Salah seorang ahli psikologi sosial, Newcomb menyatakan bahwa sikap
merupakan kesediaan untuk bertindak, dan bukan merupakan pelaksanaan motif
tertentu (Notoatmodjo, 2010). Sikap dapat terbentuk dari adanya interaksi sosial
yang dialami individu. Interaksi sosial ini lebih dari sekadar kontak sosial dan
hubungan antar individu sebagai anggota kelompok sosial, tetapi dalam interaksi
sosial terjadi hubungan saling timbal balik yang turut mempengaruhi pola perilaku
masing-masing individu sebagai anggota masyarakat, lebih lanjut lagi interaksi
sosial ini dapat meliputi hubungan antara individu dengan lingkungan Dalam
penentuan sikap yang utuh ini, pengetahuan, pikiran, keyakinan, dan emosi
memegang peranan penting (Azwar, 2013). Perubahan perilaku menurut Green
Lw. & Kreuter MW (1991) dalam Nursalam (2017) dapat ditentukan beberapa
faktor salah satunya faktor predisposisi (pengetahuan, keyakinan, nilai, sikap dan
confidence). Faktor-faktor tersebut, dipengaruhi oleh faktor penyuluhan dan faktor
kebijakan. Semua faktor-faktor tersebut merupakan ruang lingkup promosi
kesehatan.
Pendidikan kesehatan berbasis komunitas yang diberikan oleh kader untuk
meningkatkan sikap pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) responden, tidak
terdapat peningkatan hasil sikap setelah diberikan intervensi. Tidak terdapat
perbedaan sikap antara kelompok perlakuan dan kelompok kontrol, hal ini dapat
dipengaruhi oleh pemberian intervensi yang masing-masing dilakukan 1 kali
intervensi, yaitu pendidikan kesehatan oleh kader untuk responden perlakuan, dan
pendidikan kesehatan metode ceramah kelompok kontrol.
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Karakteristik responden berdasarkan sumber informasi tentang kanker
payudara saat pretest, sebagian besar responden tidak pernah mendapatkan
informasi mengenai kanker payudara dan cara pemeriksaannya. Berdasarkan
karakteristik responden orang terdekat yang pernah terkena kanker tidak
mempengaruhi sikap responden terhadap pemeriksaan payudara

sendiri

(SADARI). Menurut Notoatmodjo (2010) salah satu komponen perubahan sikap
adalah kehidupan emosional atau evaluasi terhadap suatu objek, yang selanjutnya
masuk ke tingkatan sikap, menerima diartikan bahwa orang mau dan
memperhatikan stimulus yang diberikan.
6.3 Pendidikan kesehatan berbasis komunitas terhadap praktik pemeriksaan
payudara sendiri (SADARI)
Hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat pengaruh signifikan
pendidikan kesehatan berbasis komunitas terhadap praktik pemeriksaan payudara
sendiri (SADARI) pada responden.
Hasil penelitian yang sejalan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Özdemir
(2014) tentang efek edukasi terhadap pengetahuan dan praktik skrining payudara.
Hasil penelitian menyatakan dengan pengetahuan tidak mengubah responden
untuk melakukan praktik skrining sendiri. Terlebih hal itu tidak didemonstrasikan
oleh profesional kesehatan.
Kontras dengan penelitian Hana Taha et al, (2014) tentang pengaruh
pendidikan kesehatan terhadap perubahan pengetahuan, sikap dan praktik
perempuan terhadap skrining kanker payudara clinical breast examination dan
mammography, hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif
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pendidikan kesehatan terhadap praktik skrining kanker payudara. Peningkatan
kunjungan praktik mammography lebih banyak dilakukan oleh kelompok yang
mendapatkan voucher pemeriksaan. Penelitian ini juga tidak sejalan dengan
penelitian Abera, Mengistu, & Bedaso, (2017) hasil penelitiannya menyatakan
pemberian intervensi pendidikan kesehatan terarah pada hasil pretest dan posttest
responden mahasiswa kebidanan menunjukkan perubahan signifikan pada
pengetahuan dan praktik breast self examination.
Praktik atau tidakan ini dapat dibedakan menjadi 3 tingkatan menurut
kualitasnya yaitu; praktik terpimpin, apabila seseorang telah melakukan sesuatu
tetapi masih tergantung pada tetapi masih tergantung pada tuntunan atau
menggunakan panduan. praktik secara mekanisme, apabila subyek atau seseorang
telah melakukan atau mempraktikkan sesuatu hal secara otomatis maka disebut
praktik mekanis. Adopsi (adoption) merupakan suatu tindakan yang sudah
berkembang, apa yang dilakukan tidak sekedar rutinitas atau mekanisme saja,
tetapi sudah dilakukan modifikasi, atau tindakan atau perilaku yang berkualitas.
Hasil penelitian ini menunjukkan pendidikan kesehatan berbasis
komunitas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap praktik pemeriksaan
payudara sendiri (SADARI). Dalam penelitian ini pemberian pendidikan
kesehatan terhadap suatu komunitas oleh kader terlatih yang dipilih dari
komunitas itu sendiri. Menurut Green Lw. & Kreuter MW (1991) salah satu faktor
penting dalam perubahan adalah reinforcement factor faktor-faktor ini meliputi
keluarga, teman sebaya, guru, pengusaha, layanan kesehatan, tokoh masyarakat
dan pengambil keputusan. Perubahan pelaksanaan praktik menurut Ouyang & Hu
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(2014) terjadi setelah responden mendapatkan telepon follow up dan disarankan
untuk memberikan tanda pada kalender kapan waktu untuk melakukan BSE.
6.4 Temuan Penelitian
Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diketahui bahwa:
1. Pendidikan kesehatan berbasis komunitas dapat meningkatkan pengetahuan
responden tentang pemeriksaan payudara sendiri (SADARI).
2. Tingkat pendidikan dan sumber informasi memiliki pengaruh terhadap
pengetahuan dan sikap.
3. Tingkat pengetahuan memiliki pengaruh positif terhadap sikap responden.
4. Pada kelompok kontrol yang diberikan pendidikan kesehatan oleh petugas
kesehatan juga mengalami peningkatan pengetahuan, sikap dan praktik
SADARI, hal ini dapat dikarenakan kepercayaan responden terhadap petugas
kesehatan lebih tinggi karena petugas kesehatan dianggap memiliki
kemampuan pengetahuan tentang topik pendidkan kesehatan lebih banyak
dibanding kader.
6.5 Keterbatasan Penelitian
1

Penelitian ini masih terbatas pelaksanaan intervensi hanya satu kali perlakuan
pada masing-masing kelompok.

2

Pengumpulan data penelitian terbatas hanya dengan menggunakan kuesioner.

3

Penelitian ini tidak mempertimbangkan faktor lingkungan yang mungkin
berpengaruh pada hasil penelitian.

4

Penelitian ini tidak memisahkan responden berdasarkan jadwal menstruasi,
sehingga dapat mempengaruhi hasil penelitian praktik SADARI.

TESIS

PENGARUH PENDIDIKAN KESEHATAN...

DIANA HARDIYANTI

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

BAB 7
SIMPULAN DAN SARAN

7.1 Simpulan
Pendidikan kesehatan berbasis komunitas memiliki pengaruh signifikan
terhadap pengetahuan, tapi tidak berpengaruh signifikan terhadap sikap dan
praktik pemeriksaan payudara sendiri (SADARI).
1. Pendidikan kesehatan berbasis komunitas meningkatkan pengetahuan tentang
pemeriksaan payudara sendiri (SADARI). Pendidikan kesehatan dilaksanakan
dengan pemberian informasi pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) oleh
kader terlatih tentang kanker payudara, resiko kanker payudara, pemeriksaan
payudara sendiri.
2. Pendidikan kesehatan berbasis komunitas tidak signifikan meningkatkan
sikap pemeriksaan payudara sendiri (SADARI).
3. Pendidikan kesehatan berbasis komunitas tidak signifikan meningkatkan
praktik pemerikasan peyudara sendiri (SADARI). Pendidikan kesehatan
dilakukan dengan pemberian informasi pemeriksaan payudara sendiri
(SADARI) oleh kader terlatih tidak berpengaruh pada praktik pemeriksaan
payudara sendiri (SADARI), seperti melakukan gerakan sadari dan
pemeriksaan pada waktu yang tepat.
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7.2 Saran
Berdasarkan simpulan tersebut maka saran yang dapat diberikan sebagai
berikut:
1. Peneliti selanjutnya
Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian berbasis
komunitas ini dengan pemberian intervensi lebih dari 1 kali dan
memberikan kalender pengingat waktu pelaksanaan pemeriksaan payudara
sendiri (SADARI).
2. Puskesmas
Puskesmas dapat melakukan pelatihan terhadap kader untuk meningkatkan
kemampuan kader kesehatan, dan melakukan pendampingan saat kader
menyampaikan materi.
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LEMBAR PENJELASAN PENELITIAN
Pengaruh Pendidikan Kesehatan berbasis komunitas Terhadap
pengetahuan, sikap dan praktik Pemeriksaan Payudara Sendiri (SADARI)
Anda diminta untuk berpartisipasi dalam penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui lebih jauh tentang pengetahuan, sikap dan tindakan terkait deteksi dini
kanker payudara, pemeriksaan payudara sendiri (SADARI). Peneliti (saya) akan
memberikan lembar persetujuan ini dan menjelaskan bahwa keterlibatan anda di
dalam penelitian ini atas dasar sukarela.
Identitas peneliti :Saya/ peneliti Diana Hardiyanti, mahasiswa Program Studi
Magister Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Surabaya
angkatan 2016. No telepon yang bisa dihubungi 085651012391.
Tujuan : Penelitian ini merupakan bagian dari persyaratan untuk program
pendidikan magister saya di Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga
Surabaya. Pembimbing saya adalah Dr.Desak Gede Agung Suprabawati, dr.,
Sp.B.(K)Onk dari RSUD Dr Soetomo Surabaya dan Dr. Esty Yunitasari, S.Kp.
M.Kes dari Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Surabaya. Manfaat dari
penelitian ini adalah sebagai pengembangan ilmu keperawatan yang dalam hal ini
keperawatan Medikal Bedah berbasis masyarakat dan meningkatkan perilaku
deteksi dini kanker payudara.
Kegiatan :Penelitian ini melibatkan Pemeriksaan Payudara Sendiri (SADARI).
Keputusan anda untuk ikut atau pun tidak dalam penelitian ini tidak berpengaruh
pada hak pelayanan kesehatan anda, dan apabila anda memutuskan berpartisipasi
anda bebas untuk mengundurkan diri kapan pun dari penelitian ini.
Kuesioner yang akan saya berikan terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama berisi
pertanyaan tentang demografi seperti usia, status pernikahan, pendidikan,
pekerjaan, status perkawinan. Bagian kedua berisi pertanyaan tentang
pengetahuan deteksi dini kanker payudara. Bagian ke tiga berisi pertanyaan
tentang sikap dan bagian keempat berisi tentang tindakan pemeriksaan payudara
sendiri. Diharapkan anda dapat menyelesaikan pengisian kuesioner ini antara 2030 menit.
Kerahasiaan : Saya akan menjaga kerahasiaan anda dan keterlibatan anda dalam
penelitian ini. Nama anda tidak akan dicatat dimanapun. Semua kuesioner yang
telah terisi hanya akan diberikan nomor kode yang tidak bisa digunakan untuk
mengidentifikasi identitas anda. Apabila hasil penelitian ini dipublikasikan tidak
ada satu identifikasi yang berkaitan dengan anda akan ditampilkan dalam
publikasi tersebut. Siapa pun yang bertanya tentang keterlibatan anda dan apa
yang anda jawab dipenelitian ini, anda berhak untuk tidak menjawabnya. Namun,
jika diperlukan catatan penelitian ini dapat dijadikan barang bukti apabila
pengadilan memintanya. Keterlibatan anda dalam penelitian ini sejauh saya
ketahui, tidak menyebabkan risiko yang besar dari pada risiko yang biasa anda
hadapi sehari-hari.
Manfaat : Keterlibatan anda dalam penelitian ini dapat memberikan keuntungan
langsung pada anda untuk meningkatkan pengetahuan tentang kanker payudara
dan pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) dan hasil dari penelitian ini juga
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bermanfaat untuk mengetahui lebih jauh tentang pengetahuan, sikap dan praktik
pencegahan deteksi dini kanker payudara (SADARI).
Setelah membaca informasi di atas dan memahami tentang tujuan penelitian dan
peran yang diharapkan dari saya di dalam penelitian ini, saya setuju untuk
berpartisipasi dalam penelitian ini.

Tanggal
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LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN
Saya yang bertanda tangan dibawah ini :
No. Responden

: …………………………. (diisi oleh peneliti)

Nama

: ………………………….

Umur

: …………………………. Tahun

Alamat

: ………………………….

No telp/Hp

: ………………………….

Setelah diberikan penjelasan tentang tujuan dan manfaat penelitian dan adanya
jaminan kerahasiaan, maka :
Saya Bersedia
Saya tidak bersedia
Terlibat sebagai responden dalam

penelitian yang berjudul “Pengaruh

pendidikan kesehatan berbasis komunitas terhadap pengetahuan, sikap dan praktik
pemeriksaan payudara sendiri (SADARI)”.
Saya memahami bahwa penelitian ini tidak membahayakan dan merugikan saya
maupun keluarga saya. Persetujuan ini saya buat dengan sadar dan tanpa ada
paksaan dari siapapun. Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.
Martapura,

Peneliti

Responden

…………………

Saksi

…………………

…………………
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LEMBAR KUESIONER DEMOGRAFI
Isilah tanda centang (√) pada kotak yang telah disediakan sesuai dengan
pertanyaan berikut :
: ……………………. tahun

1.

Usia

2.

Status perkawinan :
Menikah
Janda meninggal

3.

4.

5.

6.

Janda cerai

Data anak
memiliki anak
tidak memiliki anak
Riwayat Kontrasepsi
Pernah menggunakan kontrasepsi
Jenis Kontrasepsi
Lama Pemakaian

:
Jumlah Anak
: …………….
jarak kelahiran anak
: …………….
:
tidak menggunakan
:
:

Pendidikan
sarjana atau lebih tinggi
SMA atau sederajat
SD atau sederajat
Tidak sekolah
Putus sekolah

:
Diploma
SMP atau sederajat
Tidak menempuh pendidikan
formal

Pekerjaan
Ibu rumah tangga
PNS
Wirausaha

Karyawan Swasta
Masih menempuh pendidikan

7. Keluarga atau teman yang terkena kanker:
Ya Tidak

Tidak Tahu

Pasangan
Keluarga dekat (kakek, nenek, ayah, ibu,atau
anak, saudara kandung)
Keluarga lain
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Teman
8. Apakah Ibu pernah mendengar tentang kanker payudara?
Pernah
Tidak Pernah

9. Darimana ibu mendapatkan informasi tentang kanker payudara? (boleh diIsi ebih dari 1 jawaban
Koran
Media social (facebook, instagram, twitter, dll)
Televisi
Penyuluhan
Teman
Radio
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1. Berilah tanda centang (√) pada salah satu jawaban yang ibu anggap benar.
2. Keterangan
B=

Benar

S=

Salah

No

1.

PERNYATAAN

B

Kanker payudara adalah benjolan keras pada payudara yang bila
√

dibiarkan dapat menyebar kebagian ketiak dan sekitarnya
2.

Keluarnya cairan saat tidak menyusui pada puting payudara
√

merupakan tanda dari kanker payudara
3.

Bengkak dan luka yang tidak sembuh-sembuh pada payudara
√

merupakan salah satu tanda kanker payudara
4.

Haid pertama pada usia lebih dari 13 tahun merupakan salah satu
√

faktor terjadinya kanker payudara
5.

S

Apabila ada keluarga yang pernah sakit kanker payudara, maka
anggota keluarga lainnya memiliki resiko sakit kanker payudara
√

juga.
6.

Menyusui menurunkan resiko kanker payudara

7.

Menggunakan kontrasepsi hormonal (pil KB, KB suntik) jangka

√

panjang tanpa pengawasan tenaga kesehatan, memiliki resiko
kanker payudara
8.

pemeriksaan payudara hanya boleh dilakukan oleh tenaga kesehatan

9.

Pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) merupakan salah satu
cara pencegahan kanker payudara

√
√
√

10. Pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) adalah melihat dan
memeriksa payudara sendiri setiap bulan

√

11. Perubahan payudara tidak dapat diketahui dengan melakukan
√

pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) secara rutin.
12. Bentuk dan kepadatan payudara tidak dapat berubah-ubah
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13. Pemeriksaan payudara sendiri mengajarkan perempuan untuk
mengetahui payudara normal

√

14. Pemeriksaan Payudara sendiri sebaiknya dilakukan sejak usia 20
√

tahun
15. Apabila rutin melaksanakan olahraga dan makan makanan sehat,
tidak perlu melakukan pemeriksaan payudara sendiri
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Kuesioner Sikap
Saya ingin mengetahui pendapat ibu mengenai hal-hal berikut :
Lampiran 7 Kunci jawaban kuesioner

No.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

TESIS

Pernyataan
Melakukan pemeriksaan payudara
sendiri (SADARI) secara rutin dapat
mendiagnosa kanker payudara lebih
awal.
Jika kanker payudara terdeteksi dan
mendapatkan terapi lebih awal,
penderita
akan
lebih
banyak
kemungkinan untuk sembuh.
Tidak perlu melakukan pemeriksaan
payudara sendiri (SADARI), karena
tidak ada anggota keluarga yang pernah
sakit kanker payudara.
Jika menemukan kelainan tidak normal
pada payudara, segera berkonsultasi
pada petugas kesehatan.
Melakukan pemeriksaan payudara
sendiri (SADARI) menyita banyak
waktu.
Pemeriksaan payudara sendiri harus
dilakukan rutin setiap bulan

Sangat
Setuju

Tidak
Setuju
Setuju

4

3

2

Sangat
Tidak
Setuju
1

4

3

2

1

1

2

3

4

4

3

2

1

1

2

3

4

4

3

2

1
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Kuesioner Praktik Pemeriksaan Payudara Sendiri (SADARI)
No.
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.

TESIS

Pernyataan
Saya
melakukan
pemeriksaan
payudara sendiri (SADARI) antara
hari ke-7 hingga ke-10 menstruasi
setiap bulannya.
Saya
melakukan
pemeriksaan
payudara
sendiri
(SADARI)
menghadap cermin
Pemeriksaan
payudara
sendiri
(SADARI) saya lakukan dengan cara
berdiri
Saya
memperhatikan
adanya
perubahan bentuk, ukuran payudara,
permukaan kulit dan puting.
Di depan cermin, mengangakat
tangan dan melakukan pemeriksaan
apakah ada kemerahan atau bengkak
di payudara.
Meletakkan tangan di pinggang, lalu
membungkukkan badan.
Mengangkat
tangan
kanan,
meletakkan di bagian atas punggung,
sambil melakukan perabaan payudara
kiri menggunakan ujung jari telunjuk,
jari tengah dan jari manis tangan kiri.
Mengangkat tangan kiri, meletakkan
di bagian atas punggung, sambil
melakukan perabaan payudara kanan
menggunakan ujung jari telunjuk, jari
tengah dan jari manis tangan kiri.
Melakukan gerakan memijat payudara
keatas dan kebawah, memijat
mengelilingi payudara membentuk
lingkaran, dan menekan payudara ke
arah puting.
Memencet
puting
bergantian
menggunakan ibu jari dan jari
telunjuk, memperhatikan adanya
cairan yg keluar selain ASI
Saat berbaring, meletakkan bantal di
bawah pundak, mengangkat salah satu
tangan
ke
atas
melakukan
pemeriksaan secara bergantian seperti

Selalu

Sering

5

4

Kadang- Jarang Tidak
Kadang
Pernah
3
2
1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1
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No.

Pernyataan

Selalu

Sering

Kadang- Jarang Tidak
Kadang
Pernah

saat berdiri.
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TAHAPAN PENDIDIKAN KESEHATAN
Lampiran 8 Program kegiatan kader

PROGRAM KEGIATAN KADER
TAHAPAN
Tahap I
Pelatihan
kader
pertemuan 1

Pelatihan
kader
pertemuan 2

TUJUAN
Mengetahui
kesiapan
peningkatan
pengetahuan
Kader

1.

2.

3.

Pelatihan
kader
pertemuan 3

Pelatihan
kader
pertemuan 4

1.

TINDAKAN

Mengkaji persepsi kader
tentang SADARI
2. Menjelaskan tujuan
dari
kegiatan
3. Mengkaji kesiapan kader
untuk menjadi edukator
4. Membuat kesepakatan
rangkaian kegiatan
dengan kader.
Meningkatkan
1. Menjelaskan tentang
pengetahuan
kanker payudara,
kader tentang
2. Menjelaskan tentang
kanker
macam-macam deteksi
payudara.
dini kanker payudara.
Meningkatkan
3. Menjelaskan tentang
pengetahuan
SADARI
kader tentang
deteksi dini
kanker
payudara
Meningkatkan
pengetahuan
kader tentang
SADARI
Meningkatkan
kemampuan
kader untuk
praktik
SADARI

Evaluasi

WAKTU
30 menit

Diskusi dengan
alat power point
dan modul

30 menit

Menonton audio
visual
dan
demontrasi

30 menit

Tanya
diskusi,
observasi

30 menit

1.

1.

2.
1.

2.

3.

TESIS

METODE
diskusi

Menayangkan audio
visual berjudul
“RUMPIAN BEHA”
tentang SADARI
Demonstrasi praktik
SADARI
Mengevaluasi
pengetahuan kader
tentang SADARI
Mengevaluasi kesiapan
Kader untuk
menyampaikan
informasi SADARI
kepada responden
Mengevaluasi praktik
demonstrasi SADARI
kader
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PROGPRAM PENDIDIKAN KESEHATAN OLEH KADER UNTUK
MASYARAKAT

TAHAPAN
Tahap II
Pendidikan
kesehatan oleh
kader
pada
responden
(maksimal
1
minggu setelah
pelatihan)

TUJUAN

TINDAKAN

Meningkatkan
pengetahuan
responden tentang
kanker payudara,
pemeriksaan dini
kanker payudara,
dan SADARI

1.

Pendidikan
kesehatan oleh
kader
pada
responden
(maksimal
1
minggu setelah
pelatihan)
pertemuan 2

Meningkatkan
kemampuan kader
untuk
praktik
SADARI

1.

Evaluasi

Evaluasi

2.

3.

2.

1.

2.

3.

TESIS

METODE

WAKTU
30 menit

Menjelaskan tentang
kanker payudara,
Menjelaskan tentang
macam-macam deteksi
dini kanker payudara.
Menjelaskan tentang
SADARI
Menayangkan audio
visual berjudul
“RUMPIAN BEHA”
tentang SADARI
Demonstrasi praktik
SADARI

Menonton audio
visual
dan
demontrasi

30 menit

Mengevaluasi
pengetahuan kader
tentang SADARI
Mengevaluasi kesiapan
Kader untuk
menyampaikan
informasi SADARI
kepada responden
Mengevaluasi praktik
demonstrasi SADARI
kader

Tanya
diskusi,
observasi

30 menit
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SATUAN ACARA KEGIATAN
Materi
Sasaran
Waktu
Tempat

: Praktik Pemeriksaan Payudara Sendiri (SADARI)
: Subyek Kelompok Perlakuan
: Maret 2018
: Rumah Warga

A. Analisis Situasional
1.

Pelaksana : Kader

2.

Sasaran

: Subyek Kelompok Perlakuan

B. Tujuan Instruksional
1.

Umum
Setelah diberikan intervensi pendidikan kesehatan oleh kader diharapkan

subyek kelompok perlakuan dapat meningkatkan pengetahuan, sikap, dan praktik
pemeriksaan payudara sendiri (SADARI).
2.

Khusus
Setelah mendapatkan intervensi pendidikan kesehatan oleh kader

diharapkan subyek pada kelompok perlakuan dapat:
a.

Meningkatkan pengetahuan tentang kanker payudara meliputi gejala, faktor
risiko, dan praktik pemeriksaan payudara sendiri (SADARI),

b.

Menunjukkan sikap positif terkait pemeriksaan payudara sendiri,

c.

Menunjukkan praktik dalam bentuk tepat cara melakukan dan waktu
melakukan pemeriksaan payudara sendiri (SADARI).

C. Materi
1. Kanker Payudara.
2. Pemeriksaan Payudara Sendiri
D. Alat dan Media
Alat yang digunakan untuk kegiatan ini adalah; alat peraga, gambar
ilustrasi, foto dan kuesioner.
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E. Kegiatan
Kegiatan
Orientasi :

Kegiatan Kader
Memperkenalkan diri dan
menjelaskan peran

Kegiatan Peserta

Waktu
10 menit

Melakukan kontrak
Melakukan kontrak waktu
waktu
dnegan
dengan peserta
kader

Implementasi :

Mengakaji pengetahuan,
Menjawab
sikap
dan
praktik
pertanyaan
SADARI.
kuesioner
Mengeksplorasi
Menjawab
pengetahuan peserta
pertanyaan
penyuluh
Memberikan penjelasan Mendengarkan dan
tentang :
memperhatikan
Kanker payudara
emeriksaan
Payudara
sendiri (SADARI)
Memberikan
praktik Memperhatikan
pemeriksaan
payudara
sendiri
menggunakan
manekin.

Evaluasi :

Penutup

TESIS

Memberi
kesempatan
peserta untuk praktik
SADARI
Memberikan kesempatan
peserta
menyampaikan
feed back
Memberikan kesimpulan
Memberikan leaflet

Mencoba praktik
pemeriksaan
payudara sendiri.
Menyampaikan
5 menit
feedback
memperhatikan
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F. Uraian Materi
KANKER PAYUDARA

Kanker adalah sekelompok penyakit yang menyebabkan sel-sel di dalam tubuh
berubah dan tumbuh tak terkendali. Sebagian besar jenis sel kanker akhirnya
membentuk benjolan atau massa yang disebut tumor, dan dinamai sesuai dengan
bagian tubuh dimana tumor berasal. Sebagian besar kanker payudara dimulai di
bagian jaringan payudara yang terdiri dari kelenjar susu, yang disebut lobulus, dan
saluran yang menghubungkan lobulus ke puting. Sisa payudara terdiri dari jaringan
lemak, ikat, dan limfatik (ACS, 2015).

TANDA DAN GEJALA KANKER PAYUDARA

Munculnya benjolan aneh di sekitar jaringan payudara atau salah satu payudara
tampak lebih besar. Benjolan ini umumnya tidak menimbulkan rasa sakit.
Ukurannya bermula dari kecil kemudian membesar dan teraba seperti ada sesuatu
yang melekat di kulit. Saat benjolan mulai membesar baru menimbulkan rasa sakit
atau nyeri tekan (Tim CancerHelps, 2010).
Perubahan pada payudara yang harus diwaspadai :
a. Teraba benjolan di payudara dan terasa sakit
b. Perubahan tekstur kulit payudara
c. Kulit payudara mengeras seperti kulit jeruk
d. Keluar cairan dari puting selain ASI (Nanah,darah)
e. Terdapat cekungan atau tarikan di kulit payudara
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Gambar 1 tanda dan gejala kanker payudara

FAKTOR RESIKO KANKER PAYUDARA

Banyak faktor yang diketahui dapat meningkatkan risiko kanker payudara dan tidak
dapat dirubah, seperti usia, riwayat keluarga, menarke dini, dan menopause akhir.
Faktor-faktor yang dapat dimodifikasi termasuk obesitas pascamenopause,
penggunaan hormon estrogen dan hormon menopause gabungan, konsumsi alkohol,
dan menyusui.
Faktor risiko kanker payudara:
a. Usia haid pertama dibawah 12 tahun
b. Faktor genetik
Pernah memiliki anggota keluarga yang mengalami kanker payudara.
c. Menggunakan kontrasepsi hormonal dalam jangka panjang.
d. Wanita menikah tidak memiliki anak
e. Melahirkan anak pertama pada usia lebih dari 35 tahun
f.

Mengalami stress berat

g. Tidak menyusui
h. Menepause > 55 tahun
i.

Riwayat tumor payudara

j.

Riwayat kanker dalam payudara

k. Konsumsi lemak & alkohol berlebih
l.

Perokok aktif dan pasif
PENCEGAHAN KANKER PAYUDARA

Pencegahan kanker payudara dapat dilakukan dengan 3 cara :
1. Pencegahan Primer
Pencegahan primer pada kanker payudara merupakan salah satu bentuk promosi
kesehatan karena dilakukan pada orang yang "sehat" melalui upaya
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menghindarkan diri dari keterpaparan pada berbagai faktor risiko dan
melaksanakan pola hidup sehat.
2. Pencegahan Sekunder
Pencegahan sekunder dilakukan terhadap individu yang memiliki risiko untuk
terkena kanker payudara. Pencegahan sekunder dilakukan dengan melakukan
deteksi dini. Beberapa metode deteksi dini diantaranya :
a. Skrining melalui mammograf, adalah pemeriksaan payudara menggunakan
sinar X dalam dosis rendah untuk mendeteksi kanker payudara (Wening,
Lili, & Harjanto, 2012).
b. Pemeriksaan payudara klinis (SADANIS) yaitu Pemeriksaan payudara klinis
oleh tenaga kesehatan, sambil mengajari pemeriksaan payudara sendiri.
c. Pemeriksaan Payudara Sendiri (SADARI), dapat dilakukan setiap bulan
pada hari ke 7 sampai ke 10 yang dihitung dari mulai haid pertama atau pada
tanggal yang sama bagi yang sudah menopouse.
3. Pencegahan Tersier
Biasanya diarahkan pada individu yang telah positif menderita kanker payudara.
Penanganan yang tepat penderita kanker payudara sesuai dengan stadiumnya
akan dapat mengurangi kecatatan dan memperpanjang harapan hidup penderita.
Pencegahan tertier ini penting untuk meningkatkan kualitas hidup penderita serta
mencegah komplikasi penyakit dan meneruskan pengobatan (Otto, 2010).

PEMERIKSAAN PAYUDARA SENDIRI (SADARI)

Pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) merupakan pemeriksaan payudara yang
dapat dilakukan oleh wanita itu sendiri secara terus menerus perbulan. Suatu
pemeriksaan dalam melakukan pendeteksian secara dini terhadap kemungkinan
timbulnya tonjolan abnormal pada payudara (Thornton & Pillarisetti, 2008).

TUJUAN SADARI
Wanita harus mengenal bagaimana normalnya payudara mereka terlihat dan terasa
serta bagaimana kondisi ini bisa bervariasi pada waktu yang berbeda dalam bulan
tersebut. Mereka diminta untuk memperhatikan benjolan pada payudara secara
detail, tetapi hanya untuk mengenali setiap perubahan dari kondisi normal (Andrews,
2009).
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WAKTU PELAKSANAAN SADARI
Dapat diakukan setiap bulan pada hari ke 7 sampai ke 10 yang dihitung mulai dari
haid pertama atau pada tanggal yang sama bagi yang sudah menopouse.

CARA PRAKTIK SADARI
1. Lalukan di denpan cermin. Periksa payudara dengan tangan diangkat di atas
kepala. Dengan maksud untuk melihat retraksi kulit, apakah ada kemerahan atau
bengkak di payudara. Lakukan bergantian pada sisi kanan.

Gambar 2 Gerakan SADARI 1

2. Berdiri tegak di depan cermin dengan tangan disamping kanan dan kiri, periksa
payudara seperti langkah pertama.

Gambar 3 Gerakan SADARI 2
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3. Dengan mengangkat keatas tangan kiri, dan meletakkan di belakang kepala,
tangan kanan menekan payudara kiri dari atas kebawah, merasakan apakah ada
benjolan.

4. Kemudian tekan payudara melingkar, mulai dari bagiian atas payudara buat
putaran besar. Memutar menekan dengan merasakan apakah ada benjolan. Buat
putaran semakin kecil hingga ke puting payudara.

Gambar 4 Gerakan SADARI 4

5. Menggunakan jari jempol dan telunjuk kedua tangan, tekan payudara kerah
puting dan lihat apakah ada cairan yag keluar.
6. Dengan posisi berbaring letakkan bantal di bagian punggung, lakukan kembali
pemeriksaan dengan langkah ke 3, 4 dan 5.
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Gambar 5 gerakan SADARI 5 dan 6
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Lampiran 9 Foto Kegiatan
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