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ABSTRAK 
 

PENGARUH PELATIHAN SADARI MENGGUNAKAN MEDIA VIDEO 
TERHADAP KEMAMPUAN SADARI PADA     

REMAJA PUTRI 

Ayu Apridha Anwar 

Jurusan DIV Kebidanan, Poltekkes Kemenkes Kendari, Indonesia 
(Korespondensi Penulis E-mail : ayuapridhaanwar@gmail.com)  

Pendahuluan: Sadari adalah upaya atau pemeriksaan payudara sendiri secara 
manual yang dilakukan wanita untuk mendeteksi lebih dini kanker payudara. 
Salah satu upaya agar remaja putri dapat melakukan langkah-langkah sadari 
dengan baik dan benar, yaitu dengan memberikan pelatihan menggunakan 
media video kepada remaja putri dalam melakukan pemeriksaan payudara 
sendiri (sadari). Tujuan: Tujuan dari literature review ini untuk mengetahui 
apakah ada pengaruh pelatihan sadari menggunakan media video terhadap 
kemampuan sadari pada remaja putri. Metode: Metode penelitian yang 
digunakan adalah literature review yang dilakukan berdasarkan issue, 
metodologi, persamaan dan jurnal penelitian. Dari 5 artikel penelitian, 4 jurnal 
nasional dan 1 jurnal internasional. Hasil: Berdasarkan 5 artikel dengan 
menggunakan metode yang sama di dapatkan bahwa pelatihan sadari 
menggunakan media video berpengaruh terhadap kemampuan sadari remaja 
putri. Kesimpulan: Literature review ini menunjukkan ada pengaruh yang cukup 
signifikan terhadap kemampuan sadari setelah diberi pelatihan sadari 
menggunakan media video.  
 
Kata kunci : Pelatihan SADARI, Media Video, Kemampuan, Remaja Putri  
Daftar Pustaka : 34 (2008-2019) 

ABSTRACT 
 

THE EFFECT OF BSE TRAINING USING VIDEO MEDIA ON  
SELF-ABILITY IN YOUNG WOMEN  

 
Introduction: BSE is an effort or manual breast self-examination by women to 
detect breast cancer early. One of the efforts so that young women can make 
conscious steps properly and correctly, namely by providing training using video 
media to young women in conducting breast self-examination (BSE). Purpose: 
The purpose of this literature review is to find out if there is an effect of the breast 
self-examination training using video media on the conscious skills of young 
women. Method: The research method used is a literature review conducted 
based on issues, methodology, equations and research journals. From 5 
research articles, 4 national journals and 1 international journal. Results: Based 
on 5 articles using the same method, it was found that breast self-examination 
training using video media had an effect on the ability of BSE young women.  
Conclusion: This literature review shows that there is a significant effect on the 
ability to breast self-examination after being given BSE training using video 
media.  
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PENDAHULUAN 

Sadari adalah upaya atau 
pemeriksaan payudara sendiri 
secara manual yang dilakukan 
wanita untuk mendeteksi lebih dini 
kanker payudara. Sadari merupakan 
pemeriksaan yang dilakukan oleh 
setiap wanita untuk mencari 
benjolan atau kelainan lainnya pada 
payudara sebagai deteksi dini 
kanker payudara (Nugroho, 2011). 
Menurut World Health Organization 
(WHO) kanker payudara merupakan 
kanker yang diderita oleh 
perempuan, baik di Negara maju 
maupun di Negara berkembang 
Pada tahun 2018, diperkirakan 
627.000 wanita meninggal karena 
kanker payudara yaitu sekitar 15% 
dari semua kematian akibat kanker 
di kalangan wanita.  (World Health 
Organization, 2018).  

Kanker payudara merupakan 
salah satu jenis kanker terbanyak di 
Indonesia. Sebanyak 7 negara dari 
15 negara yang ada di Asia, kanker 
payudara menempati urutan 
pertama untuk kanker dengan 
penderita terbanyak. Kanker 
payudara juga menempati posisi 5 
teratas untuk penyebab kematian 
akibat kanker (Erawantini dan Ida, 
2016). Merujuk data yang 
dipaparkan Kemenkes per 31 
Januari 2019, terdapat angka kanker 
payudara 42,1 per 100.000 
penduduk dengan rata-rata kematian 
17 per 100.000 penduduk 
(Kemenkes, 2019).  

Pada tahun 2017, di Sulawesi 
Tenggara terdapat cakupan 
pemeriksaan payudara klinis 
(CBE/Clinical Breast Examination). 
Dari 2.380 perempuan usia 30-50 
tahun yang diperiksa, ditemukan 47 
kasus atau sekitar 1,97% 

tumor/benjolan pada payudara 
(Dinkes Sultra, 2017). Dalam 
perkembangan teknologi dunia 
kedokteran, ada berbagai macam 
cara untuk mendeteksi secara dini 
adanya kelainan pada payudara, 
diantaranya dengan thermography, 
mammography, ductography, biopsi 
dan USG payudara. Disamping itu 
ada juga cara yang lebih mudah dan 
efisien untuk dapat mendeteksi 
kelainan payudara oleh diri sendiri 
yang dikenal dengan pemeriksaan 
payudara sendiri (Sadari) 
(Tambunan 2017).  

Salah satu faktor tingginya 
angka kejadian kanker payudara 
adalah kurangnya edukasi kanker 
payudara sejak dini dalam 
mendeteksi dan menangani kanker 
payudara secara dini (Frida, 2012). 
Penemuan dini kanker payudara 
dapat dilakukan dengan 
menggunakan pemeriksaan yang 
mudah dan dapat dilakukan sendiri, 
yaitu dengan pemeriksaan sadari. 
Sadari adalah pemeriksaan 
payudara sendiri yang bertujuan 
untuk mengetahui ada tidaknya 
kanker dalam payudara wanita 
(Olfah, 2013).  

Pemeriksaan payudara sendiri 
(sadari) bisa diterapkan pada remaja 
putri yang mengalami perubahan 
fisik dan perkembangan seks 
sekunder yaitu masa pubertas 
mengalami pembesaran payudara 
terjadi antara usia 12-13 tahun. 
Sebaiknya pemeriksaan payudara 
sendiri dilakukan pada saat 
menstruasi, yaitu pada hari ke 7-10 
dari hari pertama menstruasi dengan 
pertimbangan pada saat tersebut 
pengaruh hormon estrogen dan 
progesteron sangat rendah dan 
pada saat itu jaringan kelenjar 
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payudara dalam keadaan tidak 
oedema atau tidak membengkak 
sehingga lebih mudah meraba 
adanya tumor atau kelainan (Aeni 
dan Yuhandini, 2018).  

Media promosi kesehatan 
merupakan salah satu sarana atau 
upaya yang dapat digunakan untuk 
menampilkan pesan atau informasi 
kesehatan yang ingin disampaikan 
kepada remaja sehingga 
meningkatkan pengetahuan yang 
akhirnya diharapkan dapat merubah 
perilakunya kearah positif atau 
mendukung terhadap kesehatan 
sehinga mampu melakukan sadari 
dengan menggunakan berbagai 
macam media yaitu ada media cetak 
dan media elektronik. Adapun media 
cetak itu antara lain: poster, leaflet, 
brosur, majalah, surat kabar, stiker 
dan pamflet, sedangkan media 
elektronik misalnya: televisi, radio 
dan tape recorder, vcd, video 
(Pratiwi, Afriyani dan Zulkarnain, 
2019).  

Penggunaan media video 
dalam kegiatan pembelajaran tidak 
hanya sekedar sebagai alat bantu, 
melainkan sebagai pembawa 
informasi atau pesan yang ingin 
disampaikan. Penggunaan video 
tentang sadari dapat memperjelas 
gambaran abstrak mengenai 
pentingnya pemeriksaan payudara 
sendiri, karena dalam proses 
pemberiannya responden tidak 
hanya mendengar materi yang 
sedang disampaikan, tetapi juga 
melihat secara langsung dan jelas 
tentang langkah-langkah sadari 
melalui video tersebut (Aeni dan 
Yuhandini, 2018).  

Terdapat beberapa penelitian 
yaitu salah satunya penelitian Arida 
Wahyu Endah Pratiwi (2019), 
dengan judul Perbedaan Efektivitas 
Pendidikan Kesehatan Pemeriksaan 
Payudara Sendiri (Sadari) Dengan 
Menggunakan Media Leaflet Dan 

Media Audio Visual Pada Remaja 
Putri Di SMK Nu Ungaran, 
didapatkan hasil Penggunaan media 
audio visual memiliki pengaruh yang 
lebih tinggi terhadap pengetahuan 
remaja putri.   

Berdasarkan uraian latar 
belakang di atas, maka penulis akan 
melakukan pengkajian tentang 
“Pengaruh Pelatihan Sadari 
Menggunakan Media Video 
Terhadap Kemampuan Sadari Pada 
Remaja Putri”.  

METODE  
Strategi Pencarian Literatur  

Framework atau rancangan 
dalam peneltian adalah 
menggunakan PICO, yang terdiri 
dari : P (Remaja putri), I (pelatihan 
sadari), C (pendidikan  kesehatan 
tanpa media video seperti, leafleat 
maupun modul), O (pelatihan Sadari 
menggunakan media video dapat 
memberi pengaruh pada 
kemampuan remaja putri.  

Pencarian literatur dengan 
menggunakan menggunakan 
database google  scoolar  beberapa 
kata kunci yaitu "pelatihan dengan 
media video (training with video 
media)”, “kemampuan sadari (ability 
of breast self-examination)”, “remaja 
putri”.  

Kriteria Inklusi  
Pencarian literatur dalam 

skripsi ini berdasarkan kriteria inklusi 
sebagai berikut : 
1) Artikel pelatihan Sadari dengan 

menggunakan media video 
sebagai intervensi dalam 
kemampuan Sadari remaja putri.    

2) Populasi remaja putri.  
3) Jurnal nasional dari tahun 2016-

2020. 
4) Jurnal internasional dari tahun 

2016-2020.  

Seleksi Studi dan Penilaian 
Kualitas 
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Setelah dilakukan penelusuran 
dengan menggunakan database 
google scholar, didapatkan jumlah 
artikel sebagai berikut: 
 
Dilakukan pencarian 
menggunakan kata 

kunci  

 

Dispesifikan dalam 5 
tahun terakhir  
(2016-2020) 

 
 

Hasil dengan kriteria 
Inklusi 

 

 
 

Hasil artikel literatur 
untuk dianalisis 

 

Gambar 1. Artikel Berdasarkan 
Kriteria 

Inklusi dan Ekslusi 
 

HASIL  
Didapatkan 5 jenis artikel yang 

akan dianalisis dengan metode 
penelitian yang beragam, metode 
penelitian tersebut yaitu  metode 
quasy eksperimen, two grup pretest-
postest, dan one grup pretest-
postest design. Tempat penelitian 
pada artikel berbeda, artikel pertama 
pengambilan data di SMK Nu 
Ungaran, artikel kedua pengambilan 
data di Samarinda, Kalimantan 
Timur, artikel ketiga pengambilan 
data di SMAN 1 Kampar, artikel 
keempat di SMA Negeri 1 Sumber, 
Jawa Barat dan artikel kelima 
merupakan artikel internasional yang 
pengambilan datanya di Arab Saudi. 
Kelima artikel ini menunjukkan 
adanya pengaruh penggunaan 
media video terhadap kemampuan 
melakukan Sadari pada remaja putri.  

Jurnal pertama oleh Arida 
Wahyu Endah Pratiwi, Luvi Dian 
Afriyani, Adil Zulkarnain (2019) 
Perbedaan Efektivitas Pendidikan 
Kesehatan Pemeriksaan Payudara 
Sendiri (SADARI) dengan 
Menggunakan Media Leaflet Dan 

Media Audio Visual Pada Remaja 
Putri di SMK Nu Ungaran, metode 
penelitian quasi experiment, 
rancangan penelitian ini 
mengobservasi sebanyak dua kali 
yaitu sebelum dan sesudah 
diberikan perlakuan. Pengambilan 
sampel menggunakan proportional 
random sampling,  jumlah sampel 
yang digunakan 69 responden. 
Kelompok I (yang diberi audivisual) 
34 responden, dan kelompok II 
(yang diberikan leaflet) 35 
responden menunjukan bahwa Pada 
kelompok I, sebelum diberikan 
intervensi menggunakan media 
audio visual, rata-rata skor 
pengetahuan remaja putri tentang 
SADARI 27,12. Kemudian sesudah 
diberikan intervensi meningkat 
menjadi 33,59. Sedangkan pada 
kelompok II, sebelum diberikan 
intervensi menggunakan leaflet, 
rata-rata skor pengetahuan remaja 
putri tentang SADARI sebesar 27,26 
Kemudian sesudah diberikan 
intervensi meningkat menjadi 31,71. 

Artikel kedua oleh Susi 
Purwanti, Supriadi, Sumiati (2016) 
Perbedaan Pengaruh Pendidikan 
Kesehatan Dengan Menggunakan 
Media Video Dan Media Modul 
Terhadap Perubahan Pengetahuan 
Dan Perilaku Tentang Praktik 
SADARI Pada Siswi Kelas XI SMA, 
metode penelitian quasy experiment 
semu dengan rancangan pre-post 
test group, postest control group 
design. Jumlah sampel sebanyak 52 
sampel, 26 kelompok intervensi dan 
26 kelompok kontrol. Hasil dari 
diberikan penkes dengan 
menggunakan media video pada 
siswi kelas XI yaitu Nilai Beda Mean 
Pengetahuan sebesar 18,7 dan nilai 
Beda Mean Perilaku sebesar 30,76. 
Sedangkan hasil dari diberikan 
penkes dengan menggunakan 
media modul pada siswi kelas XI 
yaitu Nilai Beda Mean Pengetahuan 

360 Hasil 

216 Hasil 

15 Hasil 

5 Hasil 
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sebesar 22,73 dan nilai Beda Mean 
Perilaku sebesar 20,76. Hasil 
analisis menunjukan untuk 
meningkatkan pengetahuan 
responden tentang praktik SADARI 
media modul lebih efektif 
dibandingkan media video. 
Sedangkan untuk mengubah 
perilaku tentang praktik SADARI 
lebih efektif media video 
dibandingkan media modul.  

Pada artikel yang ketiga oleh 
Alini, Indrawati (2018) Efektifitas 
Promosi Kesehatan Melalui Audio 
Visual Dan Leaflet Tentang Sadari 
(Pemeriksaan Payudara Sendiri) 
Terhadap Peningkatan Pengetahuan 
Remaja Putri Tentang SADARI di 
SMAN 1 Kampar Tahun 2018, 
metode penelitian quasi 
eksperimental dengan rancangan 
penelitian yang digunakan adalah 
Pretest and Postest two Group 
Design, jumlah sampel 36 sampel. 
Kelompok audio visual 18 responden 
dan kelompok leaflet 18 responden. 
Hasil penelitian menunjukkan ada 
pengaruh promosi kesehatan melalui 
audio visual dengan nilai (p= 0,003) 
dan promosi kesehatan melalui 
leaflet dengan nilai (p=0,004). Uji 
statistik menunjukkan bahwa 
promosi kesehatan tentang SADARI 
melalui audio visual lebih efektif dari 
pada menggunakan leaflet (p=0,003 
≤ 0,05).  

Artikel keempat yaitu 
Pengaruh Pendidikan Kesehatan 
Dengan Media Video Dan Metode 
Demonstrasi Terhadap Pengetahuan 
SADARI oleh Nurul Aeni, Diyah Sri 
Yuhandini (2018) mempunyai 
metode penelitian quasy experiment 
dengan rancangan penelitian 
menggunakan pre-post control 
design. Terdiri dari 60 sampel yang 
dibagi menjadi dua kelompok, 
demonstrasi dan kelompok video 
dengan 30 siswa di masing-masing 
kelompok. Hasil dari pendidikan 

kesehatan terdapat perubahan 
responden pada pre test dan post 
test dapat dilihat untuk kelompok 
video sebesar 12,67. Sedangkan 
demonstrasi sebesar 10,83. Beda 
rata-rata antara kedua kelompok 
sebesar -1,833 dengan nilai p value 
0,539 ≥ 0,05 dapat disimpulkan 
bahwa tidak terdapat perbedaan 
yang signifikan pada nilai perubahan 
skor pengetahuan responden pada 
kelompok video dan demonstrasi.  

Artikel kelima yang berjudul 
The Effect of Using Video Based 
Training on University Students’ 
Knowledge and Attitude regarding 
Breast Self-Examination oleh 
Rawhia Salah Dogham, Asmaa 
Saber Ghaly, Hanaa Esaa (2019) 
dengan metode penelitian one grup 
pre and post test design dan jumlah 
sampel sebanyak 63 orang, 
menunjukan bahwa skor 
pengetahuan siswa dalam post-test 
lebih tinggi daripada pre-test (P 
<0,001). Sebagian besar siswa 
(95,2%) setuju bahwa video 
pemeriksaan payudara sendiri 
sangat efektif alat pendidikan. Dalam 
artikel ini menyimpulkan bahwa 
video pelatihan meningkatkan 
pengetahuan dan sikap siswa 
tentang pemeriksaan payudara 
sendiri. Ini juga dianggap sebagai 
alat pembelajaran yang kuat bagi 
siswa karena tersedia setiap saat 
untuk meninjau langkah-langkah dan 
termasuk informasi yang 
komprehensif. Selain itu, 
pemeriksaan payudara sendiri video 
pelatihan harus diadopsi oleh 
pendidik kesehatan dalam 
memberikan informasi terkait 
kesehatan kepada individu. 

PEMBAHASAN  
World Health Organization 

(WHO) memperkirakan 627.000 
wanita meninggal karena kanker 
payudara yaitu sekitar 15% dari 
semua kematian akibat kanker di 
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kalangan wanita. Di Indonesia 
terdapat angka kanker payudara 
42,1 per 100.000 penduduk dengan 
rata-rata kematian 17 per 100.000 
penduduk. Masih banyak wanita 
yang belum menyadari pentingnya 
mereka melakukan pemeriksaan dini 
terhadap payudaranya, akibatnya 
kanker payudara baru terdiagnosa 
dikalangan wanita dan diantaranya 
0,41% juta wanita akan meninggal 
akibat kanker ini. (Purwanti, 
Supriadi, and Sumiati 2016).  

Hasil artikel yang didapatkan 
dari pencarian dengan memasukkan 
kata kunci dan dispesifikan dalam 5 
tahun terakhir diambil dan dianalisa 
mana saja yang memenuhi kriteria 
inklusi dan dapat dijadikan sebagai 
artikel yang akan digunakan, dengan 
mengacu pada artikel yang terkait 
dengan intervensi pelatihan Sadari 
menggunakan media video terhadap 
kemampuan Sadari remaja putri. 
Setelah menurunkan kriteria berupa 
metode penelitian, akhirnya artikel 
yang didapatkan 5 artikel. Hasil yang 
sejalan ditunjukkan pada hasil 
penelitian diartikel, hasil penelitian 
secara umum menyatakan bahwa 
pelatihan menggunakan media video 
dapat meningkatkan kemampuan 
Sadari pada remaja putri.  

Salah satu upaya untuk 
mencegah dan mendeteksi dini 
kanker payudara tersebut adalah 
program pendidikan kesehatan 
masyarakat dengan skrining (deteksi 
dini), yaitu SADARI (Pemeriksaan 
Payudara Sendiri). Untuk dapat 
melakukan Sadari diperlukannya 
satu metode dan media pengajaran 
yang efektif.  

Sadari adalah upaya atau 
pemeriksaan payudara sendiri 
secara manual yang dilakukan 
wanita untuk mendeteksi lebih dini 
kanker payudara. Sadari merupakan 
pemeriksaan yang dilakukan oleh 
setiap wanita untuk mencari 

benjolan atau kelainan lainnya pada 
payudara sebagai deteksi dini 
kanker payudara (Nugroho, 2011). 
Serta penggunaan istilah pelatihan 
menunjukkan bahwa pekerjaan 
tersebut merupakan usaha-usaha 
berencana, yang diselenggarakan 
untuk mencapai penguasaan skill, 
pengetahuan, dan sikap. Pelatihan 
bertujuan untuk mengembangkan 
keahlian, dan mengembangkan 
pengetahuan (Elfrianto 2016).  

Video merupakan media yang 
tepat untuk memperlihatkan contoh 
keterampilan yang menyangkut 
gerak. Dengan alat ini diperjelas baik 
dengan cara memperlambat ataupun 
mempercepat gerakan yang 
ditampilkan. Penggunaan media 
video dalam kegiatan pembelajaran 
tidak hanya sekedar sebagai alat 
bantu, melainkan sebagai pembawa 
informasi atau pesan yang ingin 
disampaikan. (Aeni dan Yuhandini, 
2018).  

Penggunaan video tentang 
Sadari dapat memperjelas 
gambaran abstrak mengenai 
pentingnya pemeriksaan payudara 
sendiri, karena dalam proses 
pemberiannya responden tidak 
hanya mendengar materi yang 
sedang disampaikan, tetapi juga 
melihat secara langsung dan jelas 
tentang langkah-langkah sadari 
melalui video tersebut. Hal ini 
terbukti dengan adanya penelitian 
(Aeni dan Yuhandini, 2018) 
mengenai Pengaruh Pendidikan 
Kesehatan Dengan Media Video 
Dan Metode Demonstrasi Terhadap 
Pengetahuan SADARI. Menyatakan 
bahwa pada hasil penelitian 
menunjukkan perbedaan 
pengetahuan sebelum dan sesudah 
diberikan intervensi  antara kedua 
kelompok yaitu kelompok 
demonstrasi dengan beda mean 
antara - 10,564 sampai – 1,103 dan 
kelompok video antara -16,901 
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sampai -5,766. Dapat disimpulkan 
bahwa kelompok video mengalami 
kenaikan sedikit berbeda 
dibandingkan kelompok demonstrasi 
meskipun kedua kelompok 
mengalami kenaikan skor. 
Selanjutnya dapat dilihat dari hasil 
uji analisis yaitu uji paired t-test 
diperoleh t hitung demonstrasi 
sebesar -2,522 dengan nilai p=0.017 
dan t hitung video sebesar -4,163 
dengan nilai p=0,000. Dengan 
melihat nilai p < 0,05 (0,001 dan 
0.000 < 0,05) sehingga penelitian ini 
menyatakan terdapat pengaruh yang 
signifikan pemberian pendidikan 
kesehatan dengan menggunakan 
media video dan metode 
demonstrasi terhadap tingkat 
pengetahuan SADARI.  

Penelitian ini sejalan dengan 
penelitian (Pratiwi, Afriyani dan 
Zulkarnain, 2019) mengenai 
Perbedaan Efektivitas Pendidikan 
Kesehatan Pemeriksaan Payudara 
Sendiri (SADARI) dengan 
Menggunakan Media Leaflet dan 
Media Audio Visual Pada Remaja 
Putri di SMK Nu Ungaran, yang di 
mana hasil dari penelitian ini 
menunjukkan bahwa Pada kelompok 
I, sebelum diberikan intervensi 
menggunakan media audio visual, 
rata-rata skor pengetahuan remaja 
putri tentang SADARI 27,12. 
Kemudian sesudah diberikan 
intervensi meningkat menjadi 33,59. 
Sedangkan pada kelompok II, 
sebelum diberikan intervensi 
menggunakan leaflet, rata-rata skor 
pengetahuan remaja putri tentang 
SADARI sebesar 27,26 Kemudian 
sesudah diberikan intervensi 
meningkat menjadi 31,71.  

Rata-rata peningkatan skor 
pengetahuan remaja putri tentang 
SADARI yang diberikan pendidikan 
kesehatan menggunakan media 
audio visual sebesar 6,47. Ini lebih 
tinggi dibandingkan sesudah 

diberikan pendidikan kesehatan 
menggunakan leaflet, dengan rata-
rata peningkatan skor sebesar 4,46. 
Berdasarkan uji t independen, 
didapatkan nilai t hitung sebesar 
2,090 dengan p-value 0,040. Karena 
p-value 0,040 < 𝛼 (0,05), maka 
dapat disimpulkan bahwa ada 
perbedaan yang signifikan efektivitas 
pendidikan kesehatan menggunakan 
audio visual dan leaflet terhadap 
Pengetahuan Remaja Putri tentang 
pemeriksaan payudara sendiri 
(SADARI) di SMK Nu Ungaran. 
Penggunaan media audio visual 
memiliki pengaruh yang lebih tinggi 
terhadap pengetahuan remaja putri.  

Dari 5 penelitian yang telah 
direview didapatkan hasil bahwa 
semua studi menyatakan ada 
pengaruh pelatihan menggunakan 
media video terhadap kemampuan 
Sadari remaja putri. (Pratiwi, 
Afriyani, and Zulkarnain 2019) 
(Purwanti, Supriadi, and Sumiati 
2016) (Alini and Indrawati 2018) 
(Aeni and Yuhandini 2018) 
(Dogham, Ghaly, and Esaa 2019).  

Menurut pandangan penulis 
pelatihan sadari merupakan salah 
satu alternatif yang sangat berguna 
untuk mengetahui ada tidaknya 
suatu benjolan atau kelainan pada 
payudara remaja putri serta dengan 
melakukan sadari tidak memerlukan 
waktu yang lama dan sangat mudah  
dilakukan oleh remaja putri, terlebih 
lagi dengan menggunakan media 
video akan sangat membantu 
remaja putri untuk mudah mengingat 
dan melihat secara langsung 
langkah-langkah melakukan sadari 
dengan baik dan benar. Sehingga 
pelatihan sadari menggunakan 
media video dapat berpengaruh 
terhadap kemampuan sadari pada 
remaja putri.  

Artikel mengenai pelatihan 
Sadari menggunakan media video 
terhadap kemampuan Sadari sudah 
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cukup banyak dilakukan di 
Indonesia, tetapi di Sulawesi 
Tenggara khususnya pada daerah 
pelosok masih sedikit yang 
melakukan pendidikan kesehatan 
ataupun pelatihan Sadari 
menggunakan media video, namun 
evidence yang ditemukan dari artikel 
sudah cukup kuat karena artikel 
yang ditampilkan merupakan artikel 
yang sudah terpublikasikan dari 
literature yang baik, resmi serta 
sudah dilakukan per review sebelum 
dipublikasikan. Kualitas dan bukti 
yang ditampiilkan sudah cukup kuat,  
hanya masih dibutuhkan penelitian 
lanjutan dengan sampel yang lebih 
banyak untuk membuktikan 
pengaruh pelatihan Sadari 
menggunakan media video terhadap 
kemampuan Sadari pada remaja 
putri.  

KESIMPULAN  
Hasil literature review ini 

menunjukkan bahwa pelatihan 
Sadari menggunakan media video 
berpengaruh pada kemampuan 
Sadari pada remaja putri, hal ini 
dibuktikan dari hasil pre-test dan 
post-test ada perbedaan nilai yang 
dihasilkan dalam review jurnal.  

Hasil dari tinjauan ini 
memberikan remaja putri 
pengetahuan untuk melakukan 
Sadari setiap bulannya agar dapat 
mengetahui apakah terdapat 
benjolan pada payudara atau tidak, 
yang dimana benjolan merupakan 
tanda awal penyakit kanker 
payudara dan jika cepat diketahui 
maka akan cepat pula diobati.  

SARAN 
Dengan banyaknya hasil 

penelitian dengan menggunakan 
metode penelitian yang terbaik dan 
dilakukan pada remaja, penelitian 
selanjutnya dengan kualitas lebih 
baik akan sangat membantu proses 
peningkatan pelatihan Sadari 

menggunakan media video yang 
dipraktekkan di pelayanan 
kesehatan.  

Jika sudah ditemukan 
evidence yang terbaru dengan 
kualitas penelitian yang lebih baik 
maka literature review ini dapat 
diupgrade sebagai pedoman dalam 
memberikan pelatihan Sadari 
menggunakan media video untuk 
meningkatkan kemampuan Sadari. 
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