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ABSTRAK 

 

Pengetahuan Remaja Putri Tentang Pemeriksaan Payudara Sendiri 
(SADARI) di SMA Kartika Kota Kendari Tahun 2016 

Isna Yulinar Eka S 1, Sitti Aisa 2, Heyrani 3 
 

 
 
Latar Belakang: Periksa Payudara Sendiri (Sadari) merupakan langkah penting 
dalam upaya deteksi dini kanker payudara. Kanker payudara menduduki peringkat 
kedua tertinggi setelah kanker serviks. Diagnosa kanker payudara setiap tahun 
berkisar lebih dari 1,15 juta terjadi di pada wanita dan diantaranya 0,41 juta 
meninggal. Insiden kanker payudara 50% terjadi di Eropa dan Amerika Utara, 
terendah di Afrika dan Asia. 
Tujuan Penelitian: untuk mendiskripsikan pengetahuan remaja putri tentang 
SADARI di SMA Kartika Kota Kendari tahun 2016. 
Metode Penelitian: Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. 
Penelitian ini dilakukan di SMA Kartika Kota Kendari Tahun 2016, pada tanggal 18-
25 Juli 2016. Populasi dalam penelitian ini adalah siswi SMA Kartika Kendari 
sebanyak 233 remaja putri kelas X dan XI, dengan jumlah sampel sebanyak 47 
responden. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu umur, dan sumber 
informasi, sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini yaitu pemeriksaan 
payudara sendiri. 
Hasil Penelitian: Menunjukkan bahwa pengetahuan remaja putri tentang 
perawatan payudara sendiri dalam kategori baik pada kelompok umur remaja 
tengah (16-19 tahun) yang berjumlah 24 orang (51,1%); dan pengetahuan remaja 
putri tentang perawatan payudara sendiri dalam kategori baik, dimana remaja putri 
banyak mendapatkan informasi melalui media elektronik yang berjumlah 16 orang 
(34,1%). 
Kesimpulan: Pengetahuan remaja putri tentang perawatan payudara sendiri sudah 
baik, khususnya pada kelompok umur remaja tengah (16-19 tahun), dimana remaja 
putri banyak mendapatkan informasi melalui media elektronik. 

 
Kata Kunci : Pemeriksaan Payudara Sendiri (SADARI) 
Daftar Pustaka : 27 (2003-2015) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Periksa Payudara Sendiri (Sadari) merupakan langkah penting 

dalam upaya deteksi dini kanker payudara. Kanker payudara menduduki 

peringkat kedua tertinggi setelah kanker serviks (Saryono, 2009). 

Insiden kanker payudara meningkat sesuai dengan bertambahnya usia 

(Luwia, 2003). Usia muda bukan jaminan aman dari kanker payudara, 

cara yang sederhana dan tidak membutuhkan biaya untuk melakukan 

deteksi dini dengan melakukan periksa payudara sendiri (Beritasatu, 

2014).  

Diagnosa kanker payudara setiap tahun berkisar lebih dari 1,15 

juta terjadi di pada wanita dan diantaranya 0,41 juta meninggal. Insiden 

kanker payudara 50% terjadi di Eropa dan Amerika Utara, terendah di 

Africa dan Asia (Saxena, 2005). Insidensi kanker di Indonesia belum 

dapat diidentifikasi karena belum terdapat registrasi kanker yang 

mencakup secara nasional. Data tahun 1994 dari 12 pusat registrasi 

kanker di Indonesia terdapat sebanyak 23.310 orang penderita baru 

kanker dan kanker payudara terbanyak kedua (2.743 penderita) setelah 

kanker leher rahim (4.126 penderita). Proporsi kasus kanker payudara 

usia muda berkaitan dengan mutasi dua gena predisposisi, BRCA1 dan 

BRCA2. Kontribusi mutasi kedua gena tersebut pada insidens populasi 

kanker payudara usia muda berkisar antara 5-10% pada populasi umum 
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tetapi dapat meningkat jauh lebih tinggi pada populasi khusus yang 

memiliki mutasi dari nenek moyang, yaitu 20% pada populasi Yahudi 

Ashkenazi dan orang Islandia (Berita UGM, 2012). Kejadian kanker 

payudara di Sulawesi Tenggara 2013 berjumlah 590 orang (Dinkes, 

2014). 

Tanda dan gejala kanker payudara jika ditemukan sedini mungkin 

maka tingkat kesembuhan akan semakin tinggi. Salah satu upaya yang 

bisa dilakukan untuk deteksi dini kanker payudara ini adalah dengan 

melakukan pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) (Melda S, 2008). 

Upaya remaja putri dalam pencegahan kanker payudara secara dini ini 

dipengaruhi oleh pengetahuan remaja putri mengenai cara melakukan 

SADARI (Diananda, 2009). Menurut Lawrence Green, pengetahuan 

adalah salah satu faktor yang mempengaruhi perubahan perilaku 

individu (Notoatmodjo, 2012). Pengetahuan remaja putri tentang cara 

melakukan SADARI juga akan terkait dengan kebiasaan remaja putri 

dalam melakukan SADARI. 

SADARI penting dilakukan sebagai deteksi dini adanya kanker 

payudara. Pengetahuan tentang SADARI penting untuk diberikan sejak 

awal, sehingga remaja putri dapat mendeteksi dini jika ada 

penyimpangan/kelainan pada payudara. Studi pendahuluan yang 

dilakukan pada 15 remaja putri di SMA Kartika dengan wawancara 13 

orang (87%) diantaranya mengatakan belum pernah mendengar tentang 

SADARI dan belum mengetahui cara melakukan SADARI.  
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas dirumuskan masalah penelitian 

bagaimanakah pengetahuan remaja putri tentang SADARI di SMA 

Kartika Kota Kendari tahun 2016? 

 
C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mendiskripsikan pengetahuan remaja putri tentang SADARI di 

SMA Kartika Kota Kendari tahun 2016. 

2. Tujuan Khusus   

a. Untuk mendiskripsikan pengetahuan remaja putri tentang SADARI 

berdasarkan umur di SMA Kartika Kota Kendari tahun 2016. 

b. Untuk mendiskripsikan pengetahuan remaja putri tentang SADARI 

berdasarkan sumber informasi di SMA Kartika Kota Kendari tahun 

2016. 

 
D. Manfaat Penelitian  

1. Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Diploma 

III Kebidanan sekaligus memperoleh pengalaman dalam 

mengaplikasi metode penelitian deskriptif tentang pemeriksaan 

payudara sendiri (SADARI). 

2. Sebagai informasi bagi pihak sekolah dalam menyusun langkah-

langkah yang tepat untuk meningkatkan pengetahuan remaja putri 

tentang SADARI 
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3. Sebagai informasi bagi remaja putri tentang pemeriksaan SADARI 

dan bagaimana cara melakukan yang tepat. 

 
E. Keaslian Penelitian  

Haslina. 2012. Studi Pengetahuan Wanita Usia 20-35 tahun tentang 

SADARI di Kelurahan Abeli Kecamatan Poasia Kota Kendari Provinsi 

Sulawesi Tenggara. Jenis penelitian adalah deskriptif dengan variabel 

penelitian adalah pengetahuan, pendidikan dan status perkawinan. 

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu variabel 

penelitian ini menggunakan variable pengetahuan, umur dan sumber 

informasi, dimana objek penelitian adalah remaja putri. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Telaah Pustaka 

1. Tinjauan Pengetahuan  

a. Definisi  

Pengetahuan adalah merupakan hasil tahu setelah 

seseorang melakukan pengindraan terhadap obyek tertentu. 

Pengindraan tersebut melalui panca indera manusia yaitu indera 

penglihatan, pendengaran, penciuman rasa dan raba. 

Pengetahuan sebagian besar diperoleh melalui penglihatan dan 

pendengaran. Pengetahuan diperoleh melalui belajar yang 

merupakan suatu proses mencari tahu yang tadinya tidak tahu 

menjadi tahu, konsep mencari tahu mencakup berbagai metode 

dari konsep, baik melalui proses pendidikan maupun 

pengalaman.  

Pengetahuan adalah sebagian ingatan atas bahan yang 

telah di pelajari. Pengetahuan adalah segala yang telah diketahui 

dan mampu diingat oleh setiap orang setelah mengalami, 

menyaksikan, mengamati atau diajarkan semenjak lahir sampai 

menginjak dewasa khususnya setelah diberi pendidikan baik 

melalui pendidikan formal maupun non formal dan diharapkan 

dapat mengevaluasi suatu materi atau obyek tertentu untuk 
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melaksanakannya sebagai bagian dalam kehidupan sehari-hari 

(Notoatmodjo, 2012). 

b. Tingkat pengetahuan 

Pengetahuan mencakup 6 tingakatan domain kognitif yaitu: 

1) Tahu (know) diartikan sebagai kemampuan mengingat suatu 

materi yang telah dipelajari sebelumnya. 

2) Memahami (comprehension) diartikan sebagai kemampuan 

untuk menjelaskan secara benar tentang obyek yang diketahui 

dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara benar. 

3) Aplikasi (application) diartikan sebagai kemampuan untuk 

menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau 

kondisi riil (sebenarnya). 

4) Analisis (analysis) adalah kemampuan untuk menjabarkan 

materi atau suatu obyek ke dalam komponen-komponen, tetapi 

masih didalam suatu struktur organisasi tersebut dan masih 

ada kaitannya satu sama lain. 

5) Sintesis (synthesis) adalah kemampuan untuk meletakkan atau 

menghubungkan bagian-bagian didalam suatu bentuk 

keseluruhan. 

6) Evaluasi (evaluation) yaitu kemampuan untuk melakukan 

justifikasi atau pemikiran terhadap suatu materi atau obyek 

(Notoatmodjo, 2012). 
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c. Pengukuran pengetahuan 

Pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan 

wawancara atau angket untuk menanyakan isi materi yang  ingin 

diukur dari subjek penelitian atau responden. Kedalaman 

pengetahuan yang ingin diketahui atau diukur dapat disesuaikan 

dengan tingkatan pengetahuan (Notoatmodjo, 2012). Pertanyaan 

(test) yang dapat dipergunakan untuk mengukur pengetahuan 

secara umum dikelompokkan menjadi dua jenis: 

1) Pertanyaan subjektif; bentuk pertanyaan berupa essay. 

2) Pertanyaan objektif; jenis pertanyaan berupa pilihan ganda, 

betul/salah dan pertanyaan menjodohkan. 

Pertanyaan berupa essay disebut pertanyaan subjektif 

karena penilaian untuk melibatkan faktor subjekif dari penilaian, 

sehingga nilai berbeda dari seorang penilai dibandingkan dengan 

yang lain dan dari satu waktu ke waktu lainnya. Pertanyaan 

pilihan ganda, betul/salah, menjodohkan, di sebutkan pertanyaan 

objektif karena pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat dinilai 

secara pasti oleh penilainya tanpa melibatkan faktor subjektifitas 

dari penilai (Notoatmodjo, 2012). Kriteria standar mengukur 

pengetahuan dapat dikategorikan menurut Wawan (2010) 

sebagai berikut: 

1) Kategori baik jika presentase jawaban benar 75-100% 

2) Kategori kurang jika presentase jawaban benar <75%  

 

7 



 

2. Tinjauan tentang Remaja 

a. Pengertian  

Remaja dalam kamus Bahasa Indonesia adalah “mulai 

dewasa sampai umur untuk kawin“. Remaja adalah anak yang 

ada pada masa peralihan diantara masa anak-anak dan masa 

dewasa. anak-anak mengalami perubahan-perubahan cepat 

disegala bidang. Remaja bukan lagi anak-anak, baik bentuk, 

sikap dan cara berfikir dan bertindak tetapi bukan pula orang 

dewasa yang telah matang, masa ini mulai kira-kira umur 12 

tahun dan berakhir kira-kira umur 21 tahun. Masa remaja dibagi 

dalam 3 tingkatan menurut Sarlito (2007) yaitu: 

1) Masa remaja awal : yaitu remaja umur 12-15 tahun. 

2) Masa remaja tengah : yaitu remaja umur 16-17 tahun. 

3) Masa remaja akhir : yaitu remaja umur 18-21 tahun. 

b. Ciri-ciri remaja 

Perkembangan seksualitas pada remaja ditandai dengan 

beberapa ciri atau tanda antara lain: 

1) Tanda kelamin primer 

Tanda kelamin primer adalah mulai berfungsinya organ-organ 

genital yang ada, baik didalam maupun diluar badan, atau 

menunjuk pada organ badan yang langsung berhubungan 

dengan persetubuhan dan proses reproduksi. Pada anak 

wanita ditandai dengan terjadinya menarche atau permulaan 
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haid yang selanjutnya diikuti pula dengan kesiapan organ-

organ reproduksi untuk terjadinya kehamilan. 

2) Tanda kelamin sekunder 

Tanda kelamin sekunder adalah: tanda-tanda jasmaniah yang 

tidak langsung berhubungan dengan persetubuhan dan proses 

reproduksi, namun merupakan tanda-tanda yang khas pada 

wanita dan khas laki-laki. Perubahan fisik yang terjadi pada 

wanita adalah: 

a) Suara merdu, kulit bertambah bagus dan halus. 

b) Bidang bahu mengecil, panggul melebar. 

c) Bulu-bulu tumbuh pada ketiak dan disekitar alat kelamin. 

d) Buah dada mulai membesar. 

e) Alat kelamin membesar dan mulai berfungsi menghasilkan 

telur. 

3) Tanda kelamin tertier 

Tanda kelamin tertier adalah keadaan psikis yang berbeda 

antara pria dan wanita, yaitu yang disebut sifat maskulin pada 

pria dan sifat feminin pada wanita. Tanda kelamin tertier 

ditandai perubahan psikis baik pada lelaki maupun pada 

wanita. Perubahan psikis yang terjadi pada wanita antara lain: 

a) Melihat darah keluar dia ketakutan. 

b) Sering mengalami sakit perut sampai muntah-muntah, sakit 

kepala. 
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c) Pemalu pada remaja putri tetapi atraktif buat laki-laki 

(Manuaba, 2008). 

3. Pemeriksaan Payudara Sendiri (SADARI) 

a. Pengertian, struktur dan fungsi payudara 

Payudara adalah pelengkap organ reproduksi wanita dan 

pada masa laktasi akan mengeluarkan air susu, payudara wanita 

disebut juga glandula mammaria, adalah alat reproduksi 

tumbuhan. Setiap payudara terletak pada setiap sisi sternum dan 

meluas setinggi antara costa kedua dan keenam. Payudara 

terletak pada fascia superficialis dinding rongga dada diatas 

pectoralis major dan dibuat stabil oleh ligamentum suspensorium. 

Struktur payudara masing-masing berbentuk benjolan setengah 

bola dan mempunyai ekor (coada) dari jaringan yang meluas ke 

ketiak atau axilla (disebut Cauda Axillaries Spence). Ukuran 

payudara untuk setiap individu juga tergantung pada stadium 

perkembangan dan umur. Tidak jarang salah satu payudara 

ukurannya agak lebih besar dari payudara yang lain. Payudara 

terdiri dari korpus mammae, putting dan areola. Korpus payudara 

dari jaringan kelenjar, duktus tubulus alveolus dan jaringan ikat, 

lemak, pembuluh darah, pembuluh lymphe dan syaraf. Korpus 

payudara terdiri dari 15-25 lobus. Tiap lobul terdiri dari 20-40 

lobulus dan tiap lobulus terdiri dari 10-100 alveolus. Masing-

masing kelenjar tubulo alveolus tersebut bermuara ke duktus 

laktiferus yang kemudian agak melebar ke sinus laktiferus, 
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akhirnya menuju kearah putting susu payudara mempunyai fungsi 

untuk pengeluaran ASI pada masa laktasi dan simbol kewanitaan 

(sex appeal) (Verney, 2007). 

b. Pengertian Pemeriksaan Payudara Sendiri 

Pemeriksaan payudara sendiri disingkat SADARI. 

Pemeriksaan payudara sendiri adalah pemeriksaan pada 

payudara sendiri yang dilakukan setiap bulan sesudah haid untuk 

mendeteksi secara dini adanya benjolan yang mungkin 

menyebabkan kanker pada payudara. 

Kanker payudara adalah salah satu kanker sistem 

reproduksi yang lebih sering terjadi pada wanita dibandingkan 

dengan kanker leher rahim. Tanda-tanda awal kanker payudara 

adalah benjolan kecil bulat yang tidak terasa sakit, setiap benjolan 

yang ada patut dicurigai. Banyak wanita merasa nyaman 

memeriksakan payudara setiap tahun kepada dokter untuk 

mendeteksi benjolan payudara lebih dini, namun hal tersebut 

tidak efektif dibandingkan dengan memeriksa payudara sendiri 

setiap bulan sesudah haid untuk mendeteksi secara dini adanya 

benjolan yang mungkin menyebabkan kanker pada payudara 

(Depkes RI, 2010). 

Wanita yang memiliki risiko lebih besar terkena kanker 

payudara bila: 

1) Anggota keluarga tingkat pertama (ibu atau kakak/adik) pernah 

menderita kanker payudara. 
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2) Diri sendiri pernah menderita kanker payudara. 

3) Nullipara (wanita yang tidak pernah hamil atau tidak 

mempunyai anak) 

4) Usia melebihi 30 tahun pada kehamilan pertama. 

5) Mulai haid pada usia dini (sebelum usia 12 tahun) atau pada 

menopause terlambat (setelah usia 50 tahun) 

6) Mengalami gangguan haid. 

7) Mengkonsumsi lemak yang berlebihan. 

8) Merokok tembakau. 

9) Tanda-tanda perubahan pada payudara yang perlu di 

waspadai adalah: 

a) Perubahan besar dan kesimetrisan payudara kanan dan kiri 

b) Warna kulit payudara berwarna lebih kemerahan dan lebih 

mengkilat. 

c) Ada luka pada payudara. 

d) Perubahan bentuk putting dan keluarnya cairan dari putting. 

e) Pada perabaan, ada bagian pada payudara yang terasa 

lebih hangat dibandingkan daerah sekitarnya. 

c. Waktu Pelaksanaan Pemeriksaan Payudara Sendiri                             

Waktu terbaik untuk memeriksa payudara dalah 7 sampai 10 

hari setelah menstruasi selesai. Pada saat itu, payudara terasa 

lunak. Waktu Pelaksanaan pemeriksaan Payudara Sendiri 

mengikuti cara yang sama setiap bulan sekitar satu minggu 

sesudah menstruasi terhitung sejak hari pertama pada waktu 
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payudara dalam keadaan tidak membengkak dan tidak lembut. 

Sesudah mati haid (menopause), periksa payudara pada hari 

pertama setiap bulan (Wiknjosastro, 2009). 

d. Tujuan Pemeriksaan Payudara Sendiri 

Tujuan pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) secara rutin 

adalah untuk merasakan dan mengenal lekuk-lekuk payudara 

sehingga jika terjadi perubahan dapat segera diketahui. 

Kebanyakan kanker payudara ditemukan pertama kali oleh kaum 

wanita sendiri. Apabila kanker payudara ditemukan secara dini 

dan diobati secara cepat, harapan sembuh sangat besar. Belajar 

memeriksa payudara secara benar dapat menyelamatkan hidup 

wanita. Ada 3 cara menjaga kesehatan pribadi terhadap kanker 

payudara yaitu: 

1) Pemeriksaan mamografi secara teratur. 

2) Pemeriksaan payudara diklinik secara teratur oleh dokter atau 

perawat kesehatan profesional. 

3) Pemeriksaan payudara sendiri setiap bulan (Depkes RI, 2010). 

e. Langkah-langkah Pemeriksaan Payudara Sendiri 

Tata laksana pemeriksaan payudara sendiri mencakup tiga 

langkah: 

1) Pemeriksaan di kamar mandi 

Periksa payudara sewaktu mandi, pada waktu tangan 

dapat meluncur dengan mudah di atas kulit yang basah. 

Lakukan dengan jari-jari yang bersusun rata gerakan secara 
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mantap setiap bagian masing-masing payudara. Gunakan 

tangan kanan untuk memeriksa payudara sebelah kiri dan 

tangan kiri untuk payudara sebelah kanan. Periksa adanya 

benjolan, massa yang keras atau penebalan. 

2) Pemeriksaan di depan cermin 

Amatilah payudara dengan lengan berada disamping, 

selanjutnya angkat kedua lengan anda setinggi diatas kepala. 

Perhatikan apakah ada tanda-tanda perubahan bentuk kedua 

payudara seperti pembengkakan, pelepasan cairan, lekukan-

lekukan pada kulit atau perubahan-perubahan pada puting 

susu. Kemudian letakkan kedua tangan pada pinggang dan 

tekan kearah bawah dengan mantap untuk melengkungkan 

otot-otot dada. 

3) Pemeriksaan dalam posisi berbaring. 

a) Untuk memeriksa payudara sebelah kanan, letakkan bantal 

atau handuk yang dilipat dibawah bahu kanan anda. 

Tempatkan tangan kanan di belakang kepala. Posisi 

demikian membuat penyebaran jaringan payudara merata 

di atas dada. 

b) Gunakan 3 jari tengah dari tangan kiri dan susun jari-jari 

tersebut dalam keadaan rata. 

c) Tekan secara mantap dengan gerakan lingkaran kecil. 

Geserkan jari-jari tersebut dari satu posisi ke posisi 

selanjutnya. Jangan angkat jari-jari lepas dari payudara 
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sebelum keseluruhan jaringan payudara telah diperiksa. 

Pemeriksaan dilakukan untuk menemukan tanda-tanda 

seperti benjolan, penebalan atau keadaan yang tidak 

normal. 

d) Pemeriksaan keseluruhan payudara meliputi tulang 

selangkang, tulang dada dan daerah di bawah lengan. 

e) Pilihlah cara yang temudah bagi anda dan gunakan cara 

tersebut setiap kali melakukan pemeriksaan payudara. 

Pada akhir pemeriksaan pijat puting susu dari masing-

masing payudara secara lembut diantara ibu jari dan jari 

telunjuk. Bila ditemukan adanya pelepasan cairan jernih 

atau darah sebaiknya laporkan pada dokter anda secepat 

mungkin. Setelah selesai melakukan pemeriksaan lengkap 

pada buah dada sebelah kanan, lakukan juga pemeriksaan 

pada buah dada sebelah kiri dengan cara yang sama 

(Depkes RI, 2010). 

Pemeriksaan payudara sendiri atau dikenal dengan 

singkatan SADARI secara singkat terdiri atas 7 langkah, yaitu : 

1) Memperhatikan payudara melalui kaca, sementara kedua 

lengan lurus ke bawah. 

2) Memperhatikan payudara di depan kaca sementara kedua 

lengan di angkat lurus keatas sambil memperhatikan apakah 

ada tarikan pada permukaan kulit. 
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3) Memijat daerah sekitar puting dengan perlahan untuk melihat 

apakah ada cairan abnormal yang keluar. 

4) Berbaring dengan lengan kanan dibawah kepala sementara 

punggung kanan diganjal dengan bantal kecil, kemudian 

seluruh permukaan payudara kanan diraba dengan tiga pucuk 

jari tengah tangan kiri yang dirapatkan. 

5) Ketiga jari digerakkan memutar dengan tekanan lembut tapi 

mantap dimulai dari pinggir kemudian ke tengah (puting) dan 

kembali lagi dari pinggir dengan mengikuti putaran jarum jam. 

6) Melakukan hal yang sama untuk payudara kiri. 

7) Memperhatikan secara khusus seperempat bagian payudara 

sebelah luar atas, baik kanan maupun kiri karena bagian 

terebut paling sering mengandung tumor (Depkes RI, 2010). 

Cara sederhana untuk menemukan tumor payudara sedini 

mungkin dengan cara SA-DA-RI, yaitu PerikSA PayuDara 

SendiRI.  Lakukan SADARI sebulan sekali sesudah haid 

Petunjuk untuk memeriksa payudara sendiri (SADARI). Urutan 

pemeriksaan SADARI menurut Manuaba (2008) sebagai berikut: 

1) Perhatikan dengan teliti payudara Anda di muka cermin 

(tanpa berpakaian), dengan kedua lengan lurus ke bawah.  

2) Amati dengan teliti dan perhatikan bila ada benjolan atau 

perubahan bentuk pada payudara sebab Anda sendirilah 

yang lebih mengenal tubuh Anda. 
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3) Angkat kedua lengan lurus ke atas dan ulangi pemeriksaan 

seperti di atas seperti gambar berikut: 

 

4) Kedua siku mengarah ke samping, tekan telapak tangan yang 

satu pada yang lain secara kuat. Cara ini akan menegangkan 

otot-otot dada sehingga perubahan-perubahan seperti 

cekungan dan benjolan akan lebih terlihat. 

 

                 Langkah 4. 

5) Pencet pelan-pelan daerah di sekitar puting kedua payudara 

dan amati apakah keluar cairan yang tidak normal (tidak 

biasa) 
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6) Berbaring dengan tangan kanan di bawah kepala dan 

letakkan bantal kecil di bawah punggung kanan. Raba seluruh 

permukaan payudara kanan dengan tangan kiri sampai ke 

daerah ketiak. Perhatikan bila ada benjolan yang 

mencurigakan. Lakukan perabaan yang sama untuk payudara 

kiri. 

 

7) Raba payudara dengan tiga ujung jari tengah yang dirapatkan 

 

8)  Lakukan gerakan memutar dengan tekanan lembut tetapi 

mantap, dimulai dari pinggir dengan mengikuti arah putaran 

jarum jam. 

 

9) Perhatikan pada bagian-bagian yang diberi warna merah 

seperti pada gambar di atas karena wilayah tersebut sering 

18 



 

ditemukan tumor payudara. Jika melakukan “SADARI” 

ditemukan benjolan atau perubahan pada payudara 

(dibandingkan dengan keadaan pada bulan sebelumnya). 

 

 

B. Landasan Teori 

Usia muda bukan jaminan aman dari kanker payudara. Salah satu 

upaya untuk mendeteksi dini kanker payudara adalah dengan 

melakukan pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) (Melda S, 2008). 

Upaya pencegahan kanker payudara dini pada remaja putri penting 

diberikan informasi bagaimana cara melakukan SADARI (Lily, 2008).   

Pengetahuan tentang SADARI penting diberikan pada remaja putri untuk 

mendeteksi secara dini adanya kanker payudara. Remaja putri sebagian 

besar tidak menyadari faktor pola hidup berisiko terserang kanker 

payudara. Pemeriksaan SADARI merupakan cara sederhana dan tidak 

membutuhkan biaya untuk melakukan deteksi dini (Beritasatu, 2014). 

1. Umur  

Kemampuan daya ingat seseorang dipengaruhi bertambahnya 

usia seseorang. Bertambahnya umur seseorang diharapkan akan 
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mempunyai pengetahuan yang baik. Pengetahuan mempengaruhi 

perubahan perilaku individu (Notoatmodjo, 2012).  

Perubahan pada rewaja dapat dilihat dengan adanya 

perubahan fisik yang ditandai perubahan ukuran, perubahan 

proporsi dan munculnya ciri baru. Perubahan pada aspek psikologis 

dan mental diharapkan seseorang berfikir semakin matang dan 

dewasa. Masa remaja dibagi dalam 3 tingkatan menurut Sarlito 

(2007) yaitu : masa remaja awal (umur 12-15 tahun), masa remaja 

tengah (umur 16-17 tahun) dan masa remaja akhir (umur 18-21 

tahun). 

2.  Sumber Informasi  

Ketersediaan sumber informasi membantu mempercepat 

seseorang untuk memperoleh pengetahuan. Informasi akan 

mempengaruhi pengetahuan seseorang. Meskipun seseorang 

mempunyai pendidikan yang rendah tetapi jika remaja mendapatkan 

informasi yang benar maka pengetahuannya akan meningkat. 

Sumber informasi dapat diperoleh dari orang tua, media massa, 

internet dan teman sebaya. Orang tua diharapkan menjadi agen 

utama dan primer dalam pemberian informasi. Kenyataan yang 

terjadi masih banyak orang tua yang enggan untuk membahas 

tentang kesehatan reproduksi. Pendidikan kesehatan reproduksi 

secara formal dalam jalur pendidikan di institusi sekolah masih 

sebagian kecil yang menerapkan pendidikan kesehatan reproduksi 

karena persoalan budaya dan agama (Imron, 2012).  
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C. Kerangka Konsep 

 

 

                                                                         

                                                

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Konsep 

 

Keterangan : 

Variabel terikat : Pengetahuan tentang SADARI 

Variabel bebas : Umur, dan sumber informasi  

 

Umur 
 

Pengetahuan tentang 

Pemeriksaan SADARI 

Sumber Informasi 
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BAB III 

  METODE PENELITIAN 

 
A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu suatu 

metode penelitian dengan tujuan mendiskripsikan sesuatu hal atau objek. 

Penelitian yang dilakukan untuk mendiskripsikan pengetahuan remaja 

putri tentang pemeriksaan payudara sendiri (SADARI).  

 
B. Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 18 – 25 Juli 2016 bertempat di 

SMA Kartika Kota Kendari.  

 
C. Populasi dan Sampel Penelitian 

1.   Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswi kelas X dan XI di 

SMA Kartika Kendari tahun 2016 sebanyak 233 orang. 

2.   Sampel 

Sampel adalah sebagian yang diambil dari objek yang diteliti 

dan dianggap mewakili seluruh populasi (Riyanto, 2010). Untuk 

menentukan sampel dalam penelitian ini digunakan tehnik stratafikasi 

sampling. 

Pengambilan sampel dilakukan sebanyak 20% dari jumlah 

populasi dengan rumus sebagai berikut (Arikunto, 2010): 

n = 20% x N     
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Dimana: 
 
n  = Sampel yang diinginkan pada jenjang kelas tertentu 
 
N = Jumlah Populasi pada jenjang kelas tertentu 
 
20% = Persentase populasi yang diinginkan  
 
Besar sampel setiap kelas sebagai berikut: 

Kelas X  = 124
100

20
   

     = 24,8 dibulatkan 25 orang 

Kelas XI = 109
100

20
   

     = 21,8 dibulatkan 22 orang 

Sehingga jumlah sampel yang digunakan sebanyak 47 orang, yang 

ditentukan secara random sampling. 

 
D. Sumber Data  

1. Data primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara langsung 

dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada siswa kelas 

X dan XI. 

2. Data sekunder adalah data mengenai gambaran umum lokasi 

penelitian. 

 
E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian ini menggunakan Kuesioner. Kuesioner 

penelitian ini menggunakan alternatif jawaban “benar” dan “salah”, 
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dimana pertanyaan dengan jawaban benar mendapat skor 1 dan jika 

jawaban salah mendapat skor skor 0.  

 

F. Definisi Operasional  

1. Pengetahuan adalah kemampuan siswa dalam menjawab kuesioner 

tentang pemeriksaan payudara sendiri (SADARI)   

Pengetahuan baik     : jawaban benar 75-100% 

Pengetahuan kurang : jawaban benar <75% 

(Wawan, 2010) 

2. Umur adalah usia remaja putri yang dihitung berdasarkan ulang tahun 

terakhir saat dilakukan penelitian. 

a. Remaja awal  : usia 12-15 tahun 

c. Remaja tengah : usia 16-17 tahun (Sarlito, 2007) 

3. Sumber Informasi adalah akses dan ketersediaan informasi bagi 

remaja putri tentang pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) 

a. Orang Tua    

b. Teman 

c. Media Elektronik 

d. Media Cetak (Imron, 2012). 

 
G. Pengolahan Data 

Pengolahan data menurut Setiawan (2010): 

1. Editing adalah memeriksa daftar pertanyaan yang telah diserahkan 

oleh para pengumpul data. 
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2. Coding, adalah mengklasifikasikan jawaban dari para responden ke 

dalam kategori. 

3. Scoring adalah memberikan penilaian terhadap item-item yang perlu 

diberi penilaian atau skor. 

4. Tabulating adalah perkerjaan membuat tabel langkah terakhir 

melakukan analisis data. 

 

H. Analisis Data 

Analisa data dilakukan secara manual dengan menggunakan 

kalkulator, kemudian hasilnya disajikan dalam bentuk tabel frekuensi 

disertai penjelasan-penjelasan. Sedangkan dalam pengolahan data maka 

digunakan rumus: 

%100
N

f
P  

Keterangan: 

f   : Frekuensi yang sedang dicari persentasenya 

N : Number Of Cases (jumlah frekuensi atau banyaknya individu) 

P : Angka persentase (Sugiyono, 2008). 

25 



 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
 

A.  Hasil Penelitian 

1.  Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

SMA Kartika Kota Kendari didirikan pada tahun 1985 yang 

terletak di Palapa No. 8 Kel. Kemaraya Kec. Kendari Barat Kota 

Kendari, dengan kategori Sekolah Standar Nasional (SNN). Tujuan 

didirikan SMA Kartika Kota Kendari adalah:  

a. Siswa beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan 

berakhlak mulia. 

b. Siswa sehat jasmani dan rohani. 

c. Siswa memiliki dasar-dasar pengetahuan, kemampuan, dan 

ketrampilan untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang 

lebih tinggi. 

d. Mengenal dan mencintai bangsa, masyarakat, dan 

kebudayaannya. 

e. Siswa kreatif, terampil, dan bekerja untuk dapat mengembangkan 

diri secara terus menerus. 

Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui wawancara 

dengan Kepala SMA Kartika Kota Kendari, bahwa distribusi guru 

pada SMA Kartika Kendari berdasarkan tingkat pendidikan disajikan 

pada tabel berikut: 
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Tabel 1. Distribusi Guru pada SMA Kartika Kota Kendari Berdasarkan  
    Tingkat Pendidikan Tahun 2016 

 

Tingkat Pendidikan 
Guru (Orang) Jumlah  

Guru PNS Honorer 

S2 4 - 4 
S1 31 9 40 

Diploma 3 1 4 

Jumlah 38 10 48 

Sumber : Kantor SMA Kartika Kendari 

Tabel 2 menunjukkan bahwa jumlah guru di SMA Kartika 

Kendari sebanyak 48 orang. Guru yang memiliki latar belakang 

pendidikan S2 sebanyak 4 orang, S1 sebanyak 40 orang, dan 

Diploma sebanyak 4 orang. Berdasarkan jumlah tersebut, diketahui 

bahwa guru Tetap atau Pegawai Negeri Sipil sebanyak 38 orang, dan 

Guru Tidak Tetap (Honorer) sebanyak 10 orang.  

Jumlah siswa setiap tahunnya di SMA Kartika Kendari untuk 

tahun pelajaran 2015/2016 sebanyak 989 orang, dimana laki-laki 

sebanyak 395 orang dan perempuan sebanyak 594 orang.  

Sarana dan prasarana pendidikan atau pengajaran merupakan 

bagian yang sangat penting dalam membantu proses belajar 

mengajar, sehingga tujuan pengajaran dapat berhasil dengan baik. 

Dengan adanya berbagai fasilitas yang ada di dalam ruang kelas 

dengan berbagai perlengkapan dalam interaksi belajar mengajar 

merupakan salah satu penyebab lahirnya motivasi mengajar bagi 

guru dan motivasi belajar bagi siswa. 

Sarana dan prasarana yang cukup tersedia di SMA Kartika 

Kendari seperti ruang belajar, meja dan kursi belajar serta peralatan 
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penunjang pendidikan lainnya cukup terpenuhi di sekolah ini. 

Keadaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan belajar 

mengajar di SMA Kartika Kendari terdiri dari: 

a. Ruang Teori (Ruang Kegiatan Belajar) 

b. Laboratorium IPA/Fisika 

c. Perpustakaan 

d. Ruang OSIS 

e. Ruang BP/BK 

f. Ruang Tata Usaha 

g. Ruang Bendahara 

h. Gudang/WC Siswa 

i. Ruang kantor dan Ruang Guru 

j. Mushalah 

2.  Analisis Variabel Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil 

sebagai berikut: 

a.  Pengetahuan Remaja Putri 

Tabel 2. Distribusi Pengetahuan Remaja Puteri Tentang 
Pemeriksaan Payudara Sendiri di SMA Kartika 
Kendari 

 

Pengetahuan n % 

Baik 28 59,6 

Kurang 19 40,4 

Total 47 100 

Sumber: Data Primer, Diolah, 2016. 
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Tabel 2 menunjukkan bahwa dari 47 responden sebagian 

besar responden memiliki pengetahuan dalam kategori baik, yakni 

sebanyak 28 orang (59,6%), dan pengetahuan dalam kategori 

kurang sebanyak 19 orang (40,4%). 

b.  Umur Responden 

Tabel 3. Distribusi Umur Remaja Putri di SMA Kartika Kendari 
 

Umur n % 

Remaja Awal 7 14,9 

Remaja Tengah 40 85,1 

Total 47 100 

Sumber: Data Primer, Diolah, 2016. 

Tabel 3 menunjukkan bahwa dari 47 responden sebagian 

besar responden memiliki umur dalam kategori remaja tengah (16-

17 tahun), yakni sebanyak 40 orang (85,1%), dan remaja putri 

dalam kategori remaja awal (12-15 tahun) sebanyak 7 orang 

(14,9%). 

c.  Sumber Informasi 

Tabel 4. Distribusi Sumber Informasi Remaja Puteri di SMA 
Kartika Kendari 

 

Sumber Informasi n % 

Orang tua 8 17,0 

Teman 11 23,4 

Media Elektronik 25 53,2 

Media Cetak 3 6,4 
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Total 47 100 

Sumber: Data Primer, Diolah, 2016. 

Tabel 4 menunjukkan bahwa dari 47 responden sebagian 

besar responden mendapatkan informasi melalui media elektronik, 

yakni sebanyak 25 orang (57,5%), melalui teman sebanyak 11 

orang (23,4%), melalui orang tua sebanyak 8 orang (17,0%) dan 

melalui media cetak sebanyak 3 orang (6,4%). 

d.  Pengetahuan Remaja Putri Berdasarkan Umur 

Tabel 5. Distribusi Pengetahuan Remaja Putri Tentang 
Pemeriksaan Payudara Sendiri Berdasarkan Umur di 
SMA Kartika Kendari 

 

Umur 

Pengetahuan 
Jumlah 

Baik Kurang 

n % n % n % 

Remaja Awal 4 8,5 3 6,4 7 14,9 

Remaja Tengah 24 51,1 16 34,0 40 85,1 

Total 28 59,6 19 40,4 47 100 

Sumber: Data Primer, Diolah, 2016. 

Tabel 5 menunjukkan bahwa dari 47 responden, 7 

responden (14,9%) memiliki umur dalam kategori remaja awal (12-

15 tahun), terdapat 4 responden (8,5%) yang memiliki 

pengetahuan baik, dan 3 responden (6,4%) yang berpengetahuan 

kurang. Dari 40 responden (85,1%) memiliki umur dalam kategori 

remaja tengah (16-17 tahun), terdapat 24 responden (51,1%) yang 

30 



 

berpengetahuan baik, dan 16 responden (34,0%) yang 

berpengetahuan kurang. 

e.  Pengetahuan Remaja Putri Berdasarkan Sumber Informasi 

Tabel 6. Distribusi Pengetahuan Remaja Putri Tentang 
Pemeriksaan Payudara Sendiri Berdasarkan Umur di 
SMA Kartika Kendari 

 

Sumber Informasi 

Pengetahuan 
Jumlah 

Baik Kurang 

n % n % n % 

Orang Tua 5 10,6 3 6,4 8 17,0 

Teman 6 12,8 5 10,6 11 23,4 

Media Elektronik 16 34,1 9 19,1 25 53,2 

Media Cetak 1 2,1 2 4,3 3 6,4 

Total 28 59,6 19 40,4 47 100 

Sumber: Data Primer, Diolah, 2016. 

Tabel 6 menunjukkan bahwa dari 47 responden, 8 

responden (17,0%) mendapatkan informasi melalui orang tua, 

terdapat 5 responden (10,6%) yang memiliki pengetahuan baik, 

dan 3 responden (6,4%) yang berpengetahuan kurang. Dari 11 

responden (23,4%) mendapatkan informasi melalui teman, 

terdapat 6 responden (12,8%) yang berpengetahuan baik, dan 5 

responden (10,6%) yang berpengetahuan kurang. Dari 25 

responden (53,2%) mendapatkan informasi melalui media 

elektronik, terdapat 16 responden (34,1%) yang berpengetahuan 

baik, dan 9 responden (19,1%) yang berpengetahuan kurang. 
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Sedangkan dari 3 responden (6,4%) mendapatkan informasi 

melalui media cetak, terdapat 1 responden (2,1%) yang 

berpengetahuan baik, dan 2 responden (4,3%) yang 

berpengetahuan kurang. 

 
B.  Pembahasan  

1.  Pengetahuan  Remaja  Putri  Tentang  Pemeriksaan Payudara  
Sendiri Berdasarkan Umur 

 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar remaja 

putri dalam kategori remaja tengah (usia 16-17 tahun) memiliki tingkat 

pengetahuan tentang pemeriksaan payudara sendiri dalam kategori 

baik. Hal ini berarti bahwa semakin dewasa umur seseorang, tingkat 

pengetahuan seseorang akan lebih matang atau lebih baik dalam 

berpikir dan bertindak.  

Perubahan fisiologis pada remaja putri menurut Potter & Perry 

(2005) adalah menarche, ovulasi dan lengkapnya perkembangan 

payudara, munculnya rambut aksila serta perubahan hormonal. Fase 

remaja merupakan fase yang sangat penting, karena pada fase ini 

ditandai dengan matangnya organ-organ fisik (seksual) sehingga 

mampu menjalankan tugas reproduksi (Yusuf, 2008). Banyaknya 

perubahan yang terjadi pada masa remaja termasuk proses 

pematangan organ-organ reproduksi sehingga siap berfungsi sebagai 

orang dewasa. Tetapi banyak sekali permasalahan yang timbul pada 

proses pematangan organ reproduksi, salah satunya adalah bahaya 

kanker payudara pada remaja putri. 
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Menurut Meliono (2007), umur mempengaruhi tingkat 

pengetahuan seseorang. Umur yang semakin bertambah maka 

pengalaman yang dimiliki juga akan semakin banyak dan beragam. 

Semakin muda umur seseorang akan mempengaruhi tingkat 

pengetahuan dan cara menjaga kebersihan alat kelamin saat 

menstruasi (Soekidjo, 2003). Ini erat hubungannya dengan umur 

responden yang mayoritas adalah 16-17 tahun yang merupakan 

remaja tengah. 

Remaja pada usia tengah telah melewati tahap perkembangan 

ditahap sebelumnya. Tugas perkembangan berbeda disetiap tahap 

perkembangan. Tugas perkembangan remaja diusia remaja tengah 

telah mencapai kemandirian, namun berfokus pada persiapan diri 

untuk benar-benar terlepas dari orang tua, membentuk pribadi yang 

bertanggung jawab dan membentuk ideologi pribadi yang di 

dalamnya juga meliputi penerimaan terhadap nilai (Riasyahirin, 2010). 

Masa remaja adalah masa yang rentan dengan terpaparnya 

mode atau trend, hal ini sangat mempengaruhi remaja putri dalam 

berperilaku terutama masalah kesehatan remaja putri. Banyak media 

yang menyediakan iklan tentang pemeriksaan payudara sendiri akan 

memicu remaja putri untuk mencoba tanpa memikirkan dampaknya 

pada kanker payudara, ini disebabkan karena remaja putri kurang 

mengetahui tentang masalah kesehatan remaja dan akibat perilaku 

yang buruk terhadap kesehatan remaja. Menurut Green (2008), umur 

merupakan faktor penentu dalam tingkat pengetahuan, pengalaman, 
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keyakinan dan motivasi, sehingga umur mempengaruhi perilaku 

seseorang terhadap objek tertentu. 

2.   Pengetahuan  Remaja  Putri  Tentang  Pemeriksaan Payudara  
     Sendiri Berdasarkan Sumber Informasi 
 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 47 responden 

sebagian besar responden mendapatkan informasi melalui media 

elektronik, yakni sebanyak 25 orang (57,5%), melalui teman 

sebanyak 11 orang (23,4%), melalui orang tua sebanyak 8 orang 

(17,0%) dan melalui media cetak sebanyak 3 orang (6,4%). Selain itu, 

menunjukkan bahwa media elektronik menyebabkan remaja putri 

memiliki pengetahuan yang baik tentang pemeriksaan payudara 

sendiri. Hal ini dapat disimpulkan bahwa remaja putri lebih banyak 

mendapatkan informasi melalui media elektronik sehubungan dengan 

pemeriksaan payudara sendiri.  

Banyaknya remaja putri yang memanfaatkan media elektronik 

sebagai sumber informasi karena remaja tidak merasa malu untuk 

melakukan pemeriksaan payudara sendiri tanpa perlu bertanya 

kepada teman atau orang tua. Media elektronik yang umum 

digunakan remaja putri dewasa ini sesuai dengan perkembangan 

zaman adalah melalui internet. Remaja dapat melakukan komunikasi 

atau tanya jawab dengan pakar kesehatan melalui internet tanpa 

merasa malu. 

Informasi yang diperoleh baik dari pendidikan formal maupun 

non formal juga dapat memberikan pengaruh jangka pendek 
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(immediateimpact) sehingga menghasilkan perubahan atau 

peningkatan pengetahuan. Majunya teknologi akan tersedianya 

bermacam-macam media massa yang dapat mempengaruhi 

pengetahuan masyarakat tentang inovasi baru. Sebagai sarana 

komunikasi, berbagai bentuk media massa seperti televisi, radio surat 

kabar, majalah dan lain-lain mempunyai pengaruh besar terhadap 

pembentukan opini dan kepercayaan orang. Dalam penyampaian 

informasi sebagai tugas pokoknya, media massa membawa pula 

pesan-pesan yang berisi sugesti yang dapat mengarahkan opini 

seseorang. Adanya informasi baru mengenai sesuatu hal yang 

memberikan landasan kognitif baru bagi terbentuknya pengetahuan 

terhadap hal tersebut (Notoadmodjo, 2012). 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
 

A.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah 

dikemukakan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Pengetahuan remaja putri tentang pemeriksaan payudara sendiri di 

SMA Kartika Kendari yang baik pada kelompok umur remaja tengah 

(16-19 tahun) yang berjumlah 24 orang (51,1%). 



 

2. Pengetahuan remaja putri tentang pemeriksaan payudara sendiri di 

SMA Kartika Kendari yang baik pada remaja yang mendapatkan 

informasi melalui media elektronik berjumlah 16 orang (34,1%). 

 
B.  Saran  

1. Bagi Sekolah, diharapkan agar memasukkan mata pelajaran 

kesehatan reproduksi sebagai mata pelajaran Muatan Lokal (Mulok), 

sehingga remaja putri dapat memperoleh informasi sehubungan 

dengan kesehatan reproduksi mereka. 

2. Bagi remaja putri, untuk tetap memperhatikan untuk hal-hal yang 

berhubungan dengan perilaku hidup bersih dan sehat melalui aplikasi 

sikap yang baik sehubungan dengan pemberantasan penyakit-

penyakit yang diakibatkan oleh perawatan diri yang kurang baik. 

3. Diharapkan adanya penelitian lanjutan yang berhubungan dengan 

penelitian ini untuk mengkaji lebih lanjut mengenai perawatan diri 

remaja puteri, khususnya perawatan diri dalam hal pemeriksaan 

payudara sendiri yang banyak terjadi di masyarakat, khususnya 

kanker payudara. 
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Lampiran 1. Kuisioner Penelitian 
 

KUESIONER PENELITIAN  
 

PENGETAHUAN REMAJA PUTRI TENTANG PEMERIKSAAN 
PAYUDARA SENDIRI (SADARI) DI SMA KARTIKA  

KOTA KENDARI  
 

I. IDENTITAS RESPONDEN 

Nama  : 

NIM : 

Kelas : 

Umur : 

II. SUMBER INFORMASI  

Petunjuk Pengisian : 
Berikan jawaban sumber informasi dengan cara melingkari pada jawaban 
yang dianggap benar 
Sumber Informasi tentang pemeriksaan payudara sendiri paling banyak 
diperoleh dari : 
a. Orang tua 
b. Teman 
c. Media Elektronik 
d. Media Cetak  

III. PENGETAHUAN TENTANG SADARI 

Petunjuk Pengisian : 
Bacalah pertanyaan di bawah ini dengan cermat 
Berilah tanda ceklist (√) pada jawaban yang dianggap benar  
No Pertanyaan Benar Salah  

1 Deteksi dini kanker payudara dapat dilakukan dengan 
Pemeriksaan Payudara Sendiri (SADARI) 

  

2 Pemeriksaan Payudara Sendiri (SADARI) dilakukan 
sebelum haid setiap bulannya 

  

3 Pemeriksaan Payudara Sendiri (SADARI) secara rutin 
akan membantu merasakan dan mengenal adanya 
perubahan abnormal pada payudara 

  

4 Pemeriksaan Payudara Sendiri (SADARI) dilakukan 
untuk mendeteksi secara dini adanya benjolan yang 
mungkin dapat menyebabkan kanker payudara 

  

5 Pemeriksaan Payudara Sendiri (SADARI) hanya dapat 
dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih   

  

6 Besar dan kesimetrisan payudara kanan dan kiri 
merupakan perubahan yang perlu dikenali dalam 
Pemeriksaan Payudara Sendiri (SADARI) 

  

7 Waktu terbaik melakukan Pemeriksaan Payudara 
Sendiri (SADARI) pada hari ke 7-10 setelah menstruasi 
selesai. 

  



 

8 Pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) dilakukan 
setiap bulan muntuk menjaga kesehatan pribadi 
terhadap kanker payudara 

  

9 Pemeriksaan payudara sebelah kiri dilakukan oleh 
tangan kanan dan begitu pula sebaliknya. 

  

10 Pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) sebaiknya 
dilakukan sewaktu mandi, di depan cermin dan dalam 
posisi berbaring 

  

11 Kanker payudara yang ditemukan secara dini akan 
membantu dalam pengobatan secara tepat dan cepat 
sehingga harapan sembuh sangat besar. 

  

12 Anggota keluarga tingkat pertama (ibu atau kakak/adik) 
yang pernah menderita kanker payudara merupakan 
wanita yang berisiko besar terkena kanker payudara.   

  

13 Pemeriksaan Payudara lebih efektif dilakukan oleh 
dokter dibandingkan dengan Pemeriksaan Payudara 
Sendiri (SADARI) setiap bulan sesudah haid untuk 
mendeteksi secara dini 

  

14 Adanya benjolan, penebalan atau keadaan yang tidak 
normal bagi anda merupakan perubahan yang perlu 
diwaspadai 

  

15 Kulit payudara yang berwarna lebih kemerahan dan 
lebih mengkilat bukan merupakan tanda bahaya pada 
saat melakukan Pemeriksaan Payudara Sendiri 
(SADARI). 

  

16 Pemeriksaan Payudara Sendiri (SADARI) di depan 
cermin dapat dilakukan dengan mengangkat kedua 
lengan lurus ke atas sambil memperhatikan adanya 
tanda-tanda perubahan bentuk kedua payudara 

  

17 Payudara yang teraba hangat saat perabaan 
dibandingkan daerah sekitar payudara merupakan 
tanda-tanda perubahan payudara biasa  

  

18 Seorang wanita penting untuk melakukan pemeriksaan 
payudara sendiri setelah menstruasi 

  

19 Melakukan pemeriksaan payudara sendiri tidak 
membutuhkan biaya yang banyak 

  

20 Usia remaja dianjurkan memeriksakan payudara sendiri 
setelah berumur 20 tahun 

  

 

 
 



 



 



 



 



 

 
 


