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ABSTRAK 

 

Juita Juhardin (P00320014071).Identifikasi Pengetahuan Remaja Putri 

Tentang Pemerisan Payudara Sendiri (SADARI) Pada Siswi SMAN 10 

Konawe Selatan yang dibimbing oleh ibu Hj. Nurjannah B.sc.,S.Pd.,M.Kes dan 

bapak Abd. Syukur Bau S.Kep., Ns.,MM. Payudara adalah organ yang paling 

penting bagi kaum perempuan. SADARI adalah pemeriksaan yang mudah 

dilakukan oleh setiap wanita unutk mencari benjolan atau kelainan pada payudara. 

SADARI dimaksudkan untuk mengetahui benjolan yang memungkinkan adanya 

kangker payudara karena pemeriksaan secara dini adalah kunci untuk 

menyelamatkan hidup. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana 

identifikasi pengetahuan remja putri tentang pemeriksaan payudara sendiri 

(SADARI) pada siswi SMAN 10 konawe selatan. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengertian, Tujuan SADARI, Manfaat SADARI, Waktu melakukan 

SADARI, dan Cara melakukan (SADARI). Jenis penelitian ini adalah penelitian 

bersifat deskriptif yang dilakuan pada tanggal 17-20 juli 2017. Populasi dari 

penelitian ini adalah seluruh siswi kelas X dan kelas X1 yang berjumlah 225 dari 

jumlah keseluruhan 670 siswi(i). Sampel dari penelitian ini berjumlah 33 orang 

yang diambil dengan menggunakan tehnik profesional random sampling. Data 

yang diambil berupa data primer dan data sekunder dengan instrumen penelitian 

adalah lembar kuosioner. Penyajian data mengunakan tabel distribusi frekuensi 

dan dinarasikan. Hasil penelitian dan kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan 

bahwa 33 responden dengan tinggat pengetahuan siswi mengenai SADARI adalah 

siswi yang diperoleh kategori baik sebanyak 6 orang (19%), kategori cukup 

sebanyak 15 orang (45%), dan kategori kurang sebanyak 12 orang (36%). Dari 33 

responden siswi SMAN 10 konawe selatan yang menjadi sampel penelitian 

diperoleh pengetahuan mengenai cara melakukan SADARI menunjukkan bahwa 

siswi memperoleh kategori baik sebanyak 9 orang (27%), kategori cukup 

sebanyak 15 orang (45%), dan kategori kurang sebanyak 9 orang (27%). Adapun 

saran bagi siswi SMAN 10 konawe selatan adalah sebagai remaja putri dan 

penerus bangsa sebiknya lebih meningkatkan pengetahuan mengenai pemeriksaan 

payudara sendiri dapat melakukan SADARI untuk mendeteksi dini segala 

kelainan yang ada pada payudara. 

Kata Kunci : Pemeriksaan Payudara Sendiri 
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MOTTO 

 

 

 

Suatu Hari Bersama Impianku, 

Aku Akan Berada Diatas Sana (Kesuksesan) 

Dengan Kerja Keras Dan Dengan Keizinan Allah  

Suatu Hari Akan Ada Saat Dimana Impianku  

Akan Menjadi Kenyataan..... 

 

 

Dan Selama Kakiku Ini Melangkah, Selama Hati Ini Bertekat.. 

Jangan Sekalipun  Terlintas Kata Untuk Menyerah 

Mengejar Mimpi- Mimpiku, Berjuang, Berusaha, Dan Bercita-Cita 

Untuk Kehidupan Yang Lebih Baik... 

 

 

 

 

Karya Ini Kupersembahkan Kepada 

“Kedua Orang Tuaku, Keluara Kecilku,Almamaterku, 

Serta Bangsa Dan Negaraku....” 
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        BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Masa remaja, menurut Mappiare (dalam Ali & Asrori, 2012) berlangsung 

antara umur 12 tahun sampai dengan 21 tahun bagi wanita dan 13 tahun 

sampai dengan 22 tahun bagi pria. Remaja yang dalam bahasa aslinya disebut 

adolescence, berasal dari bahasa latin adolescere yang artinya “tumbuh untuk 

mencapai kematangan”. Perkembangan lebih lanjut, istilah adolescence 

sesungguhnya memiliki arti yang luas, mencakup kematangan mental, 

emosional, sosial, dan fisik (Hurlock, dalam Ali & Asrori, 2012). 

Payudara seorang wanita akan mengalami dua tahap perkembangan . 

tahap pertama terjadi pada saat seorang remaja memasuki masa pubertas. 

Tahap kedua terjadi pada saat seorang wanita mengalami kehamilan. 

Perkembangan payudara selama pubertas terjadi selama Fase Estrogen yaitu, 

fase pertama perkembangan payudara yang disebut fase astrogen, terjadi dua 

tahun sebelum menstruasi dimulai. Estrogen- bersama dengan prolaktin dan 

hormone pertumbuhan-merangsang seluruh bagian utama payudara untuk 

tubuh, termasuk kelenjar susu, saluran air susu, jaringan konektif dan jaringan 

lemak dan fase progesteron yaitu, fase ini dimulai setelah wanita mendapat 

menstruasi pertama. Setelah wanita mengalami ovulasi pertama  kali tubuh 

mulai memproduksi progesteron selama fase luteal yaitu hari ke 15 sampai ke 

28 siklus menstruasi. 



2 
 

Tubuh mampu melakukan aktifitasnya salah satunya karena adanya 

regulasi hormone yang diproduksi oleh tubuh. Ibarat sebuah pabrik, tubuh 

dengan canggihnya akan mengatur suplai hormane tertentu sesuai kondisi dan 

kebutuhan tubuh. Hormone mengatur seluruh system reproduksi yang ada 

pada organ reproduksi wanita, termasuk payudara. Perkembangan payudara 

yang abnormal biasanya menimbulkan reaksi pada wanita yang 

mengalaminya. Secara psikologis, wanita akan mengalami ketakutan terhadap 

perubahan yang bentuk tubuhnya, kehilangan gaya tarik seksual dan yang 

lebih fatal mengarah pada kematian. Oleh karena itu, sebaiknya  pemeriksaan 

dimulai dari waktu remaja untuk mengetahui keadaan payudara (apakah 

normal atau tidak). Dianjurkan melakukan pemeriksaan payudara sendiri 

(SADARI) secara rutin untuk mendeteksi tanda-tanda persoalan payudara atau 

kelainan yang dialami payudara kita sendiri. 

Pemeriksaan payudara sendiri atau sering disebut dengan SADARI adalah 

suatu cara yang efektif untuk mendeteksi sedini mungkin timbulnya benjolan 

pada payudara, sebenarnya dapat diketahui secara cepat dengan pemeriksaan 

sendiri. Sebaiknya pemeriksaan dilakukan secara berkala yaitu satu bulan 

sekali. Ini dimaksudkan agar yang bersangkutan dapat mengantisipasi secara 

cepat jika ditemukan benjolan pada payudara. Jika SADARI dilakukan secara 

rutin, seorang wanita akan dapat menemukan benjolan pada stadium dini. 

Sebaiknya SADARI dilakukan pada waktu yang sama setiap bulan. Bagi 

wanita yang mengalami menstruasi, waktu yang tepat untuk melakukan 

SADARI adalah hari ke 7 setelah sesudah hari pertama menstruasi. 
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SADARI adalah pemeriksaan yang mudah dilakukan oleh setiap wanita 

untuk mencari benjolan atau kelainan lainnya. pemeriksaan payudara sendiri 

sangat penting untuk mengetahui benjolan yang memungkinkan adanya kanker 

payudara karena penemuan secara dini adalah kunci untuk menyelamatkan 

hidup. Jika benjolan tersebut memang kanker, maka penundaan konsultasi 

dapat menyebabkan kanker berkembang menjadi tahap yang lebih lanjut 

dimana konsekuensinya adalah kemungkinan sembuh menjadi kecil atau 

hampir mustahil. 

Pemeriksaan payudara sendiri secara rutin adalah bertujuan untuk 

merasakan dan mengenal lekuk  payudara sehingga jika terjadi perubahan 

dapat segera diketahui seperti adanya benjolan atau kanker pada payudara. 

Deteksi dini dapat menekan angka kematian sebesar 25-30%, sehingga 

sangat penting dianjurkan kepada masyarakat untuk melakukan deteksi dini 

kanker payudara dengan cara melakukan pemeriksaan payudara sendiri 

(Saryono dan Roischa,2008 hal 20) 

Usia termudah terkena kanker payudara adalah diatas 25 tahun dan 

peningkatan prevalensi kanker payudara terjadi pada kelompok usia kurang 

dari 45 tahun. Masa inkubasi kanker payudara diperkirakan 8-12 tahun, 

dengan demikian upaya deteksi dini sangat diperlukan. Kesadaran akan 

penting memahami apa dan bagaimana penyakit kanker tersebut menjadi 

sangat penting, sebab pengenalan dan pemahaman sejak dini akan mampu 

mengeteksi dini setiap gejala penyakit ini, sehingga penyakit kanker ini bisa 

ditangani sejak dini, karena jika sudah terdeteksi sejak dini, penangananyapun 
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efektif dan efisien, sehingga tidak terlalu membahayakan dan bahkan bisa 

ditangani secara tuntas (Diananda, 2009). 

Kanker payudara sendiri adalah tumor ganas pada payudara atau salah 

satu payudara, kanker payudara juga merupakan benjolan atau massa tunggal 

yang sering terdapat di daerah kuadran atas bagian luar, benjolan ini keras dan 

bentuknya tidak beraturan dan tidak dapat digerakkan. Kanker payudara terjadi 

karena adanya kerusakan pada gen yang mengatur pertumbuhan dan 

diferensiasi sel sehingga  sel  tumbuh  dan  berkembang biak  tanpa bisa  

dikendalikan. Kanker  payudara  adalah  kanker yang umumnya menyerang 

kaum wanita. 

Kanker payudara pada dasarnya dapat dideteksi sendiri oleh 

penderitanya melalui pemeriksaan rutin pada payudara. Salah satu  cara  

untuk mendeteksi kelainan serta kemungkinan timbulnya kanker payudara 

adalah Periksa Payudara Sendiri (SADARI). Pemerintah  telah  

merencanankan SADARI    sebagai program nasional pada tanggal 21 April 

2008. Program SADARI adalah salah satu upaya penanganan terhadap 

penyakit kanker payudara secara dini. Dengan melakukan SADARI angka 

kematian akibat kanker payudara dapat diturunkan hingga  20%.  Namun  

dibalik  keberhasilan  program tersebut, nyatanya masih banyak perempuan 

yang belum memahami apa sebenarnya SADARI dan bagaimana prakteknya 

untuk dapat mendeteksi kelainan pada payudara. Hanya sekitar 25-30% 

perempuan yang melakukan SADARI, hal tersebut menjadi salah satu faktor 

penyebab masih tingginya angka kesakitan dan kematian akibat kanker 

payudara  bukan  hanya  di  Indonesia  tetapi  juga dunia. 
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Pada tahun 2010 WHO (World Health Organization)memperkirakan 

angka kejadian yang terkena kanker payudara terdapat 11 juta dan tahun 2030 

akan bertambah menjadi 27juta kematian akibat kanker (Yohannes dalam Mila, 

2013). 

Di Indonesia kanker payudara menduduki peringkat kedua setelah 

kanker leher rahim diantara kanker yang menyerang wanita. Rata-rata penderita 

kanker payudara. Kepala Departemen Radioterapi Rumah Sakit Cipto 

Mangunkusumo(RSCM) Soehartati Gondhowiardjo mengatakan,  jumlah 

penderita kanker di Indonesia kian meningkat. Data dari Kementerian 

Kesehatan (Kemenkes) tahun 2012 menyebutkan, prevalensi kanker mencapai 

4,3 banding 1.000 orang. Padahal data sebelumnya menyebutkan prevalensinya 

1 banding 1.000 orang. Kenaikan prevalensi kanker di Indonesia menjadi 

masalah bagi pengobatan (Tribun news, 2013). 

Prevalensi kasus kanker payudara diprovinsi Sulawesi   Tenggara  pada  

tahun  2013  setara dengan    jumlah    rata-rata    penderita     kanker payudara 

diIndonesia yaitu 0,5%. Angka tersebut menempatkan provinsi Sulawesi 

Tenggara berada pada urutan ketujuh bersama dengan provinsi Jawa Timur 

dan Nusa Tenggara Timur (Riskesdas,2013). 

Kota Kendari  sebagai ibu kota provinsi Sulawesi Tenggara, selama lima 

tahun terakhir menunjukkan adanya penurunan jumlah penderita kanker 

payudara  rawat  inap  yaitu ;  58/159  atau  sekitar 36,4% kasus (2010), 

36/212 atau sekitar 16,9% kasus (2012), dan 28/223 atau sekitar 12,5% kasus 

(2013). Selain itu kanker payudara rawat jalan juga terjadi peningkatan  namun  

pada  tahun 2013  menurun, yaitu  :  31/159  atau  sekitar  19,5%  kasus  
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(2010), 116/518 atau sekitar 22,3% kasus (2011), 48/212 atau sekitar 22,6% 

kasus (2012), 35/223 atau sekitar 15,6% kasus (2013). Walaupun terjadi 

penurunan jumlah  kasus  pada  pasien  rawat  inap  dan  rawat jalan, nyatanya 

pergeseran usia penderita kanker payudara yang pada tahun 2010-2011 lebih 

dominan pada  kisaran  umur  >20  tahun,  pada  tahun  2012-2014 kanker 

payudara juga telah di derita oleh umur 20 tahun . 

Data awal penelitian mendapatkan jumlah siswi SMAN 10 konawe selatan  

tahun ajaran 2016/2017 adalah 225 siswi  yang terbagi dari kelas X dan kelas 

Xl, yaitu kelas X berjumlah 77 siswi, dan kelas Xl berjumlah 148 siswi . Dari 

survey pendahuluan wawancara yang dilakukan kepada 10 siswi 6 diantaranya 

siswi tersebut mengetahui tentang apa itu SADARI, 4 siswi tidak mengetahui  

apa itu SADARI dan dari 10 siswi juga kesemuanya tidak bisa mempraktekkan 

tahap- tahap dalam SADARI. 

Jadi, Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang “identifikasi pengetahuan remaja putri tentang pemeriksaan 

payudara sendiri (SADARI) Pada Siswi SMAN 10 Konawe Selatan. 

Sebagai penerus bangsa, para remaja putri sebaiknya mengetahui 

tentang deteksi dini adanya kelainan pada payudara dengan melakukan 

SADARI. Karena dengan mengetahui SADARI akan sangat berguna bagi 

remaja putri khususnya siswi SMAN 10 konawe selatan 

B. Rumusan Masalah 

uraian pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian 

ini adalah: Bagaimanakah  pengetahuan remaja putri tentang pemeriksan 

payudara sendiri (SADARI) pada siswi SMAN 10 konawe selatan? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui mengidentifikasi  pengetahuan remaja putri tentang 

periksa payudara sendiri (SADARI) pada siswi SMAN 10 konawe selatan 

tahun 2017. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui pengetahuan siswi SMAN 10 konawe selatan tentang  

Pengertian SADARI, Tujuan SADARI, Manfaat SADARI, dan Waktu 

melakukan pemeriksaan payudara sendiri (SADARI). 

b. Untuk mengetahui pengetahuan siswi SMAN 10 konawe selatan tentang 

cara melakukan pemeriksaan payudara sendiri (SADARI). 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi SMAN 10 Konawe selatan 

Diharapkan dapat menjadi masukan dan tambahan pengetahuan bagi 

SMAN 10 konawe Selatan agar dapat melakukan pemeriksaan payudara 

sendiri (SADARI)  

2. Bagi Masyarakat Remaja Putri 

Agar dapat menjadi masukkan dan tambahan pengetahuan bagi 

masyarakat remaja putri konawe selatan agar dapat melakukan SADARI 

untuk mendeteksi dini segala kelainan yang ada pada payudara. 

3. Bagi Institusi Poltekkes 

Agar dapat memperkaya  ilmu pengetahuan dan merupakan  salah satu 

bahan bacaan bagi peneliti berikutnya khususnya di poltekkes kemenkes 

kendari. 
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4. Bagi peneliti 

Agar dapat menambah pengalaman penelitian dan mengetahui cara 

pelaksanaan remaja putri tentang pemeriksaan payudara sendiri 

(SADARI) pada siswi SMAN 10 Konawe Selatan  

5. Bagi peneliti Selanjunya 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi panduan atau bahan 

perbandingan untuk melakukan penelitian yang akan datang.  
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BAB ll 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Tentang Pengetahuan 

1. pengertian 

Pengetahuan adalah Pengetahuan adalah hasil penginderaan 

manusia, atau hasil tahu seseorang terhadap objek melalui indera yang 

dimilikinya (mata, hidung, telinga, dan sebagainya). Dengan 

sendirinya, pada waktu penginderaan sampai menghasilkan 

pengetahuan tersebut sangat dipengaruhi intensitas perhatian   dan   

persepsi   terhadap   objek.   Sebagian   besar   pengetahuan seseorang 

diperoleh melalui indera pendengaran (telinga), dan indera penglihatan 

(mata) (Notoatmodjo, 2005 p.50). Menurut Taufik (2007), pengetahuan 

merupakan penginderaan manusia, atau hasil tahu seseorang terhadap 

objek melalui indera yang dimilikinya (mata, hidung, telinga,dan lain 

sebagainya). 

2.   Tingkat Pengetahuan 

Pengetahun yang cukup didalam domain kognitif mempunyai 

6 tingkatan, yaitu (Notoatmodjo, 2003) : 

a. Tahu (know) 

  Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah 

pelajari sebelumnya. Termasuk ke dalam pengetahuan tingkat ini 

adalah mengingat kembali (recall) sesuatu yang spesifik dari 

seluruh bahan yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima. 
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Oleh sebab itu tahu ini merupakan tingkat pengetahuan yang 

paling rendah. Kata kerja untuk mengukur bahwa orang tahu 

tentang apa yang dipelajari antara lain menyebutkan,  

menguraikan,  mendefinisikan,  menyatakan  dan sebagainya. 

b. Memahami (Comprehention) 

  Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk 

menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui, dan dapat 

menginterpretasikan  materi  tersebut  secara  benar.  Orang  yang  

telah paham terhadap objek atau materi harus dapat menjelaskan, 

menyebutkan contoh,  menyimpulkan,  meramalkan,  dan  

sebagainya  terhadap  objek yang dipelaji 

c.  Aplikasi (Application) 

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk 

menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau 

kondisi real (sebenarnya). Aplikasi disini dapat diartikan sebagai 

aplikasi atau penggunaan hukum- hukum,  rumus,  metode,  

prinsip  dan  sebagainya  dalam  konteks  atau situasi yang lain. 

d.   Analisis (Analysis) 

Analisis adalah kemampuan untuk menjabarkan materi 

atau suatu objek ke dalam komponen-komponen, tetapi masih di 

dalam satu struktur organisasi, dan masih ada kaitannya satu sama 

lain. Kemampuan analisis ini dapat dilihat dari penggunaan kata 

kerja, seperti dapat menggambarkan (membuat bagan), 

membedakan, memisahkan, mengelompokkan, dan sebagainya. 
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e. S

intesis (Synthesis)  

Sintesis menunjuk kepada suatu kemampuan untuk 

meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu 

bentuk keseluruhan yang baru. Dengan kata lain sintesis adalah 

suatu kemampuan  untuk menyusun formulasi baru dari 

formulasi-formulasi yang ada. 

f. Evaluasi (Evaluation) 

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk 

melakukan justifikasi  atau penilaian terhadap  suatu  materi  atau 

objek. Penilaian- penilaian itu didasarkan pada suatu kreteria 

yang ditentukan sendiri, atau menggunakan kriteria-kriteria yang 

telah ada. 

3. Cara Memperoleh Pengetahuan  

  Dari berbagai macam cara yang telah digunakan untuk 

memperoleh kebenaran pengetahuan sepanjang sejarah dapat 

dikelompokan menjadi dua, yaitu : 

a.  Cara tradisional atau Nonilmiah 

1.  Cara Coba Salah (Trial and Error) 

  Cara memperoleh kebenaran non ilmiah, yang 

pernah digunakan oleh manusia dalam memperoleh 

pengetahuan adalah melalui cara coba coba atau dengan kata 

yang lebih dikenal “trial and error”.  Metode ini  telah  

digunakan  oleh orang  dalam  waktu  yang cukup lama untuk 
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memecahkan berbagai masalah. Bahkan sampai sekarang  pun  

metode  ini  masih  sering  digunakan,  terutama  oleh mereka 

yang belum atau tidak mengetahui suatu cara tertentu dalam 

memecahkan suatu masalah yang dihadapi. Metode ini telah 

banyak jasanya, terutama dalam  meletakan dasar-dasar 

mennemukan teori- teori dalam berbagai cabang iilmu 

pengetahuan. 

2.)  Secara Kebetulan 

Penemuan kebenaran secara kebetulan terjadi 

karena tidak disengaja oleh orang yang bersangkutan. Salah 

satu contoh adalah penemuan enzim urease oleh Summers 

pada tahun 1926. 

3.)  Berdasarkan Pengalaman Pribadi 

Pengalaman   adalah   guru   yang   baik,   demikian   

bunyi pepatah. Pepatah ini mengandung maksud bahwa 

pengalaman itu merupakan  sumber  pengetahuan,  atau  

pengalaman  itu  merupakan suatu cara untuk memperoleh 

kebenaran pengetahuan. Oleh karena itu pengalaman pribadi 

pun dapat digunakan sebagai upaya memperoleh pengetahuan. 

Hal ini dilakukan dengan cara mengulang kembali 

pengalaman yang diperoleh dalam memecahkan permasalahan 

yang dihadapi pada masa yang lalu. 
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4.)  Cara Akal Sehat 

Akal sehat atau common sense kadang-kadang dapat 

menemukan teori atau kebenaran. Sebelum ilmu pendidikan 

ini berkembang,  para  orang  tua  zaman  dahulu  agar  

anaknya  mau menuruti nasihat orang tuanya,atau agar anak 

disiplin menggunakan cara hukuman fisik bila anaknya 

berbuat salah, misalnya dijewer telinganya atau dicubit. 

Ternyata cara menghukum anak ini sampai sekarang 

berkembang menjadi teori atau kebenaran, bahwa hukuman 

adalah merupakan metode (meskipun bukan yang paling baik) 

bagi pendidikan anak. Pemberian hadiah dan hukuman 

(reward and punishment) merupakan cara yang masih dianut 

oleh banyak orang untuk mendisiplinkan anak dalam konteks 

pendidikan. 

5.)  Melalui Jalan Pikiran 

Sejalan dengan perkembangan kebudayaan umat 

manusia, cara berfikir manusia pun ikut berkembang. Dari sini 

manusia telah mampu menggunakan penalarannya dalam 

memperoleh pengetahuannya.  Dengan  kata  lain,  dalam  

memperoleh  kebenara pengetahuan  manusia  telah  

menggunakan  jalan  pikirannya,  baik melalui induksi 

maupun deduksi. 
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b.  Cara Ilmiah dalam Memperoleh Pengetahuan 

Cara baru atau modern dalam memperoleh pengetahuan 

pada dewasa ini lebih sistimatis, logis dan ilmiah. Cara ini disebut 

“metode penelitian ilmiah‟, atau lebih popular disebut 

metodologi penelitian (research methodology). Cara ini mula-

mula dikembangkan oleh Francis Bacon  (1561-1626).  Ia 

mengatakan  bahwa  dalam  memperoleh kesimpulan  dilakukan  

dengan  mengadakan  observasi  langsung,  dan membuat   

pencatatan-pencatatan   terhadap   semua   fakta   sehubungan 

dengan  objek  yang diamati.  Pencatatan  ini  mencakup  tiga hal  

pokok yakni : 

1)  Segala sesuatu yang positif, yakni gejala tertentu yang 

muncul pada saat dilakukan pengamatan 

2)  Segala sesuatu yang negatif, yakni gejala tertentu yang tidak 

muncul pada saat dilakukan pengamatan 

3)  Gejala-gejala yang muncul secara bervariasi, yaitu gejala-

gejala yang berubah-ubah pada kondisi-kondisi tertentu. 

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan 

a. Faktor Internal 

1) Pendidikan 

Pendidikan diperlukan untuk mendapat informasi 

misalnya hal-hal yang menunjang kesehatan sehingga dapat 
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meningkatkan kualitas hidup. Menurut YB Mantra yang dikutip 

Notoatmodjo (2003), pendidikan dapat mempengaruhi 

seseorang termasuk juga perilaku seseorang akan pola hidup 

terutama dalam memotivasi untuk sikap berperan serta dalam 

pembangunan (Nursalam, 2003) pada umumnya makin tinggi 

pendidikan seseorang makin mudah menerima informasi. 

Menurut Thomas yang dikutip oleh Nursalam (2003), 

pekerjaan adalah kebutuhan yang harus dilakukan terutama 

untuk menunjang kehidupannya dan kehidupan keluarga. 

3)  Umur 

Menurut Elisabeth BH yang dikutip Nursalam (2003), 

usia adalah umur  individu  yang  terhitung mulai  saat  

dilahirkan  sampai berulang tahun. Sedangkan menurut Hurlock 

(1998) semakin  

cukup umur, tingkat kematangan dan kekuatan 

seseorang akan lebih matang dalam dalam berfikir dan bekerja. 

b. Faktor Eksternal 

1)  Faktor lingkungan 

Menurut Ann.Mariner yang dikutip dari Nursalam 

(2003) lingkungan merupakan suatu kondisi yang ada disekitar 

manusia dan pengaruhnya yang dapat mempengaruhi 

perkembangan dan perilaku orang atau kelompok. 

2)  Sosial Budaya 
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Sistem sosial budaya yang ada pada masyarakat dapat 

mempengaruhi dari sikap dalam menerima informasi. 

Menurut soekidjo, pengukuran pengetahuan dapat 

dilakukan dengan wawancara atau angket yang menenyakan 

tentang isi materi yang ingin di ukur dari subyek penelitian atau 

responden kriteria subjektifnya Baik,Cukup dan Kurang. 

d. Kriteria Tingkat Pengetahuan  

  Menurut Arikunto (2006) pengetahuan seseorang dapat 

diketahui dan diinterpresikan dengan skala yang bersifat kualitati, 

yaitu: 

1) Baik  : bila responden menjawab  benar 76-100%. 

2) Cukup : bila responden  menjabab benar 60-75% 

3) Kurang : bila responden menjabab benar <60 

B. Tinjauan Tentang Remaja 

1. Pengertian  

Remaja atau adolesens adalah periode perkembangan selama 

dimana individu mengalami perubahan dari masa kanak- kanak menuju 

masa dewasa, biasanya antara usia 13 dan 20 tahun. Istilah adolesens 

biasanya menunjukkan maturasi psokologis  individu, ketika purbertas 

menunjukkan titik dimana reproduksi mungkin dapat terjadi. (potter 

perry, 2005) 

WHO (dalam Sarwono, 2002) mendefinisikan remaja lebih 

bersifat kosuptual, ada tiga kriteria yaitu biologis, psikologik, dan 
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sosial ekonomi, dengan batasan usia  antara 10-20 tahun, yang secara 

lengkap devinisi tersebut berbunyi sebagai berikut:  

a.  Individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan 

tanda-  tanda seksual sekundernya sampai saat ini mencapai 

kematangan seksual.  

b.  individu mengalami perkembangan psikologik dan pola 

identifikasi dari kanak- kanak menjadi dewasa.  

Monks (1999) sendiri memberikan batasan usia masa remaja 

adalah masa diantara 12-21 tahun dengan perincian 12-15 tahun masa 

remaja awal, 15-18 tahun masa remaja pertengahan , dan 18-21 tahun 

masa remaja akhir. senada dengan pendapat Suryabrata  (1981) 

membagi masa remaja menjadi tiga, masa remaja awal 12- 15 tahun, 

masa remaja pertengahan 15-18 tahun dan masa remaja khir 18-21 

tahun. Tahap- Tahap Masa Remaja 

a. Masa remaja awal (early adolescense) 

Yang dimaksud dengan remaja awal adalah masa yang 

ditandai dengan berbagai perubahan tubuh yang cepat dan sering 

mengakibatkan kesulitan dalam menyesuaikan diri, pada saat 

remaja mulai mencari identitas diri. 

b. Masa remaja pertengahan (middle adolescense) 

Masa remaja pertengahan ditandai dengan bentuk tubuh 

yang menyerupai orang dewasa. Oleh karena itu, remaja sering kali 

diharapkan dapat berprilaku seperti orang dewasa, meskipun belum 

siap secara psikis. Pada masa ini sering terjadi konflik, karena 
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remaja sudah mulai ingin bebas mengikuti teman sebaya. Yang erat 

kaitanya dengan pencarian identitas, di lain pihak mereka masih 

tergantung dengan orang tua. 

c. Masa remaja akhir (late adolescense) 

Masa remaja akhir ditandai dengan pertumbuhan biologis 

sudah melambat, tetapi masih berlngsung ditempat- tempat lain. 

Emosi , minat, konsentrasi dan cara berpikir mulai stabil serta 

kemampuan untuk menyelesaikan masalah sudah meningkat. 

2. Karakteristik Masa Remaja 

Karakteristik perkembangan normal yang terjadi pada remaja 

dalam menjalankan tugas perkembanganya dalam mencapai identitas 

diri antara lain menilai diri secara subjektif dan merencanakan untuk 

mengaktualisasiakan kemampuanya. Dengan demikian, pada fase ini, 

seorang remaja akan : 

a. Menilai rasa identitas pribadi 

b. Meningkatkan minat pada lawan jenis 

c. Menggabungkan perubahan seks sekunder kedalam citra tubuh 

d. Memulai perumusan tujuan okupasional 

e. Memulai pemisahan diri dari otoritas keluarga 

Hurlock (1994) mengemukakan berbagai ciri dari remaja, diantaranya 

adalah: 

1. Masa remaja adalah masa peralihan 

Yaitu peralihan dari satu tahap perkembangan ke 

perkembangan berikutnya secara berkesinambungan.pada masa ini 
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remaja bukn lagi seorang anak dan juga bukan seorang dewasa dan 

merupakan masa yang sangat strategis, karena memberikan waktu 

kepada remaja untuk membentuk gaya hidup dan menentukan pola 

perilaku, nilai-nilai dan sifat- sifat yang sesuai dengan yang 

diinginkannya. 

2. Masa remaja adalah masa terjadinya perubahan 

Sejak awal remaja, perubahan fisik terjadi dengan pesat, 

perubahan perilaku dan sikap jugaberkembang. Ada empat 

perubahan besar yang terjadi pada remaja, yaitu perubahan emosi, 

perubahan perubahan peran, dan minat,perubahan pola perilaku 

dan perubahan sikap menjadi ambivalen. 

3. Masa remaja adalah masa yang banyak masalah 

Masa remaja sering terjadi masalah yang sulit untuk 

diatasi.hal ini terjadi karena tidak terbiasanya remaja 

menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa meminta bantuan orang 

lain sehingga kadang- kadang terjadi penyelesaian yang tidak 

sesuai dengan yang diharapkan. 

4. Masa remaja adalah masa mencari identitas  

Identitas diri yang dicari remaja adalah berupa kejelasan 

siapa dirinya dan apa peran dirinya di masyarakat. Remaja tidak 

puas dirinya sama dengan kebanyakan orang, ia ingin 

memperlihatkan dirinya sebagai individu, sementara pada saat 

yang sama iaingin mempertahankan dirinya terhadap kelompok 

sebaya. 
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5. Masa remaja sebagai masa yang menimbulkan kekuatan 

Ada sigma dari masyarakat bahwa remaja adalah anak yang 

tidak rapi, tidak dapat dipercaya,cenderung beprilaku 

merusak,sehingga menyebabkan orang dewasa harus dibimbing 

dan mengawasi kehidupan remaja. Dengan adanya sigmen ini akan 

membuat masa peraluhan remaja kedewasa menjadi sulit, karena 

peran orang tua yang dimiliki pandangan seperti ini akan 

mencurigai dan menimbulkan pertenangan antara orang tua 

dengan remaja serta membuat jarak diantara keluarga. 

6. Masa remaja sebagai masa yang tidak realistik 

Remaja cenderung memandang kehidupan melalui 

kacamatanya sendiri, baik dalam melihat dirinya maupun melihat 

orang lain, mereka belum melihat apa adanya, tetapi menginginkan 

sebagaimana yang ia harapkan. 

7. Masa remaja adalah ambang masa dewasa 

Dengan berlalunya usia belasan,remaja yang semakin 

matang berkembang dan berusaha memberikan kesan seseorang 

yang hampir dewasa. Ia akan memusatkan dirinya pada perilaku 

yang berhubungan dengan status orang dewasa, misalnya dalam 

berpakaian dan bertindak. 

 Hurlock (1999)pada masa remaja ini ada beberapa perubahan yang 

bersifat universal, yaitu meningkatnya emosi,perubahan fisik, perubahan 

terhadap minat dan peran, perubahan pola perilaku, nilai-nilai dan sikap 
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ambivalen terhadap setiap perubahan. Berikut ini du jelaskan satu persatu 

dari ciri- ciri perubahan yang terjadi pada remaja. 

3. Perubahan Masa Remaja 

a. Perubahan fisik 

 Perubahan fisik berhubungan dengan aspek anotomi dan 

aspek fisiologis, dimasa remaja kelenjar hipofise menjadi masak 

dan mengeluarkan beberapa hormon, seperti hormon genotrop yang 

berfungsi untuk mempercepat pematangan sel telur dan sperma, 

serta mempengaruhi reproduksi hormon kortikortop berfungsi 

mempengaruhi kelenjar suprenali, testosterone, estrogen, dan 

suprenalis yang mempengaruhi pertumbuhan anak sehingga terjadi 

percepatan pertumbuhan (monks dkk, 1999).  

 Dampak dari produksi hormon tersebut menurut atwater 

(1992) adalah :  

1).  ukuran otot bertambah dan semakin kuat. 

2). testosteron menghasilkan sperma dan oestrogen memproduksi 

sel telur sebagai tanda kemasakan.  

3) munculnya tanda- tanda kelamin sekunder seperti pembesaran 

payudara, berubahnya suara, ejukulasi pertama,tu,buhnya 

rambut- rambuh halus disekitar kemaluan, ketiak dan muka. 

b. Perubahan emosional 

 Pola emosi pada masa remaja sama dengan pola emosi pada 

masa kanak- kanak.pola emosi itu berupa marah, takut, cemburu, 

ingin tahu, iri hati,gembira, sedih dan kasih sayang. Perbedaan 
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terletak pada rangsangan yang membangkitkan emosi. Remaja 

umumya memeliki kondisi emosi dan pengendalian dama 

mengekspresikan empso. Remaja umumnya memiliki kondisi 

emosi yang labil pengalaman emosi yang ekstrem dan selalu 

merasa mendapatkan tekanan (Hurlock,1999). 

 Nuryoto (1992) menyebutkan ciri- ciri kematangan emosi 

pada masa remaja yang di tandai dengan sikap sebagai berikut: 

1). Tidak bersikap kekanak-kanakan  

2). Bersikap rasional 

3). bersikap objektif 

4). Dapat menerima kritikan dari orang lain sebagai pedoman untuk 

bertindak lebih lanjut 

5). Bertanggung jawab terhadap tindakan yang dilakukan 

6). Mampu menghadapi masalah dan tantangan yang di hadapi.  

c.  perubahan sosial 

       Perubahan fisik dan emosi pada masa remaja juga 

mengakibatkan perubahan dan perkembangan remaja, Monks dkk 

(1999) menyebutkan dua bentuk perkembangan remaja yaitu, 

memisahkan diri dari orang tua dan menuju kearah teman sebaya. 

Remaja berusaha melepaskan diri dari otoritas orang tua dengan 

maksud menemukan jadi diri. Remaja lebih banyak diluar rumah 

dan berkumpul bersama teman sebayanya dengan membentuk 

kelompok dan mengekspresikan segala potensi yang di miliki. 

Kondiri ini membuat remaja sangat rentan terhadap pengaruh 
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teman dalam hal minat, sikap penampilan dan perilaku. Perubahan 

yang pling menonjol adalah hubungan hetoroseksual. Remaja akan 

memperlihatkan perubahan radikal dari tidak menyukai lawan jenis 

menjadi lebih menyukai. Remaja ingin diterima,diperhatikan dan 

dicintai oleh lawan jenis dan kelompoknya. 

4. Tugas Perkembangan Masa Remaja 

 Semua tugas perkembangan masa remaja terfokus pada 

bagaimana melalui sikap dan pola perilaku kanak- kanak dan 

mempersiapkan sikap dan perilku orang dewasa. Rincian tugas- tugas 

pada masa remaja ini adalah sebagai berikut: 

a. Mencapai relasi yang lebih matang dengan teman seusia dari 

kedua jenis kelamin 

b. Mencapai perasaan sosial feminim atau maskulin 

c. Menerima fisik dan menggunakan tubuhnyasecara efektif 

d. Meminta, menerima dan mencapai perilakubertanggung jawab 

secara sosial 

e. Mencapai kemandirian secara emosianal dari orang tua dan 

orang dewasa lainnya 

f. Mempersiapkan untuk kurir ekonomi 

g. Mempersiapkan untuk menikah dan berkeluarga 

h. Memperoleh suatu set nilai dan sistem etis untuk mengarahkan 

perilaku. 

5. Perkembangan psikososial remaja 
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 Depkes RI (2001) dan Santrick (1993) menyatakan bahwa 

perkembangan psikososial remaja dibagi menjadi tigabagian, yaitu 

perkembanga psikososial remaja awal (10-14 tahun), remaja 

pertengahan (15-16), dan remaja akhir (17-19). Berikut ini akan di 

jelaskan tentang ciri- ciri pada setiap tahap perkembangan, dampaknya 

terhadap remaj, dan efek terhadap orang tua. 

1. Perkembangan psikososial remaja awal 

a. Tahap perkembangan 

a. Cemas terhadap penampilan badan/ fisik 

b. Perubahan hormonal 

c. Menyatakan kebebasan dan merasa sebagai seorang 

individ, tidak hanya sebagai seorang anggota keluarga 

d. Perilaku memberontak dan melawan 

e. Kawan menjadi lebih penting 

f. Sangat menuntut keadilan, tapi cenderung melihat 

sesuatu sebagai hitam putih serta dari sisi pandang 

mereka sendiri 

b. Dampak terhadap remaja 

a. Kesadaran diri meningkat 

b. Pemarah, anak laki- laki yang tadinya baik dapat 

menjadi lebih agresif, mungkin timbul jerawat, baik 

pada remaj laki- laki maupun perempuan 

c. Kasar menuntut memperoleh kebebasan 
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d. Pengaruh teman dan orang tua teman menjadi sangat 

besar 

e. Mungkin tampak tidak toleransi dan sulit berkompromi 

c. Efek terhadap orang tua 

a. Orang tua mungkin menganggap anaknya terfokus pada 

dirinya 

b. Orang tua mungkin menemukan kesulitan dalam 

hubungan dengan remaja 

c. Orang tua merasa ditolak dan sulit untuk menerima 

keinginan anak yang berbeda dari mereka 

d. Kadang- kadang terjadi bentrokan dengan keluarga. 

2. Perkembangan psikososial remaja pertengahan 

a. Tahap perkembangan 

a. Lebih mampu berkompromi 

b. Belajar berpikir secara independent dan membuat 

keputusan sendiri 

c. Tidak lagi berfokus pada diri sendiri 

d. Membangun nilai/norma dan mengembangkan 

moralitas 

e. Melai membina hubungan dengan lawan jenis 

b. Dampak terhadap remaja 

a. Lebih tenang, sabar dan lebih toleransi, dan dapat 

meerima pendapat orang lain meskipun berbeda dengan 

pendapatya sendiri 
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b. Menolak campur tangan orang tua untuk 

mengendalikannya 

c. Baju, gaya rambut, sikap dan pendapat mereka sering 

beruba- ubah 

d. Ingin menghabiskan waktu lebih banyak dengan teman 

dari pada dengan keluarga 

c. Efek terhadap orang tua 

a. Orang tua secara berharap merasakan semakin mudah 

berhubungan dengan anaknya 

b. Orang tua harus belajar untuk memberikan kepercayaan 

kepada anak dan tidak terlalu mengendalikanya 

c. Orang tua mungkin menangapi sikap remaja secara 

serius dan kuatir akan jadi menetap 

d. Cemas terhadap risiko ini,sehingga orang tua cenderung 

membatasi dan menetapkan aturan 

e. Orang tua cemas akan pengaruh teman 

3. Perkembangan psikososial remaja akhir 

a. Tahap perkembangan 

a. Ideal 

b. Terlibat dalam kehidupan pekerjaan dan hubungan 

diliar vfkeluarga 

c. Harus belajar mencapai kemandirian, baik dalam bidang 

financial maupun emosianal 
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d. Lebih mampu membuat hubungan lebih stabis dengan 

lawan jenis 

b. Dampak terhadap remaja 

a. Cenderung menggeluti masala sosial/politik. 

b. Mulai belajar mengatasi stress yang dihadapinya, 

mungkin lebih senang pergi dengan teman dari pada 

berlibur dengan keluarga 

c. Kecemasan dan tidak pastian masa depan daot merusak 

harga diri dan keyakianan diri 

d. Mempunyai pasangan yang lebih serius dan banyak 

menghabiskan waktunya dengan mereka 

e. Cenderng merasa pengalamanya berbeda dngan orang 

tuangya 

c. Efek terhadap orang tua 

a. Orang tua menjadi tegang dan stress kerena penolakan 

anak terhadap agama dan kepercayaan sendiri 

b. Keinginan orang tua untuk melindungi anaknya dapat 

menimbulkan bentrokan 

c. Orang tua mungkin masih dukungan finansial terhadap 

remaja yang secara emosional tidak lagi tergantung 

kepada mereka 

d. Orang tua cenderung cemas yerhadap hubungan yang 

terlalu serius dan terlalu dini 
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e. Orang tua mungkin berkecil hati menghadapi keadaan 

ini 

 

 

C. Anatomi Fisiologi Payudara 

1. pengertian 

   payudara adalah organ yang penting bagi kaum perempuan.   

Karena,payudara mengeluarkan air susu (dr. Melissa S.)  

2. Anatomi Payudara 

Payudara memiliki tiga unsur, yakni kelenjar susu yang 

menghasilkan susu, saluran susu, dan jaringan penunjang yang 

mengikat kelenjar- kelenjar susu. Saluran susu bermuara  keputing 

susu. Permuaan puting susu memiliki lebih kurang 20 ujumg saluran 

susu yang berhubungan dengan kelenjar yang berada dipayudara. 

Jaringan penunjang terdiri dari jaringan lemak dan jaringan ikat yang 

berada diantara kelenjar susu dan saluran susu, agar menjadi kesatuan. 

Proporsi antara kelenjar susu, saluran susu, dan jaringan 

penunjang berubah dengan bertambahnya usia. Pada masa remaja, 

payudara terdiri dari saluran- saluran susu. Dengan bertambanya usia, 

kelenjar susu akan bertambah. Kelenjar susu mencapai jumlah 

terbanyak  saat hamil dan menyusui, karena kelenjar tersebut 

digunakan untuk memproduksi air susu. Jaringan lemak juga akan 

bertambah banyak dengan bertambahnya usia. Semakin tua usia 
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seorang perempuan, semakin banyak jaringn lemak yang 

menggantikan kelenjar susu. Jumlah terbanayk jaringan lemak di 

dalam payudara akan di temukan pada masa menopause. 

Selain ketiga unsur tersebut, terdapat ligamen yang melekat 

ditulang dada dan otot (musculus pectoralis mayor) yang berada 

didasar payudara. Dengan bertambahya usia, ligemen ini akan kendur 

sehingga payudara akan tampak turun. Sementara itu, otot berfungsi 

untuk mengerakkan payudara. Jika otot di gerakkan, payudara akan 

ikut bergerak. Hal ini berarti otot ikut berfungsi untuk mengerakkan 

payudara. 

Payudara juga berhubungan dengan kelenjar getah bening. 

Kelenjar getah bening yang erat hubungannya dengan payudara adalah 

kelenjar getah bening yang ada di ketiak, diatas tulang clavikula. 

Kelenjar getah bening ini berfugsi sebagai benteng yang menyaring 

sel- sel yang meradang akibat infeksi. Jika terjadi infeksi, sel getah 

bening akan membesar. Kelainan yang terjadi pada payudara,  seperti 

kanker, bisa terlokalisir pada kelenjar getah bening tersebut. Dalam 

keadaan nprmal, kelenjar getah bening tidak terasa sewaktu diraba. 

Namun, kalau kanker menyebar ke kelenjar getah bening, kelenjar ini 

akan terasa seperti benjolan kecil. 

3. Perkembangan Payudara 

a. Seiring Pertambahan Usia 

Semasa bayi, baik laki- laki maupun perempuan, 

mempunyai bentuk payudara yang sama, yaitu yang tampak adalah 
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puting susu yang berada  ditengah-tengah di daerah sempit 

berwarna cokelat atau merah mudah, yang di sebut aerola. Setelah 

seorang anak berumur 10-12 tahun, puting susu semakin  

mengembung dan menonjol. Pada anak laki- laki, pertumbuhan itu 

berhenti sampai usia tersebut. Namun pada perempuan, 

payudaranya akan berkembang terus karena pengaruh hormon 

kewanitaan. Saluran susu yang tumbuh dari puting ke dalam 

payudara akan bercabang menjadi saluran yang kecil- kecil yang 

kemudian  bercabang lagi, dan berguna sebagai penghasil susu, 

yang disebut al veoli. 

Pada perempuan, perkembangan payudara menunjukkan 

perkembangan seksualnya atau biasa disebut sebagai tanda kelamin 

sekunder. Perkembangan payudara merupakan tanda fisik  pertama 

yang menunjukkan kematangan seksualnya. Berikutya akan diikuti 

oleh pertumbuhan rambut dibagian pubis dan disekitar kelamin. 

b. Saat kehamilan  

Saat hamil, jumlah saluran susu (alveoli) akan bertambah 

banyak agar bisa menyuplai air susu untuk bayi. Alveoli akan 

bertambah semakin banyak pada masa  menyusui bayi. Secara 

anatomik, payudara tersusun dari 15-25 bagian yang disebut 

lobus.tiap lobus dipisahkan oleh selapis  jaringan ikat yang  

semuanya berpusat diputing. Saluran ini akan melebar pada bagian  

yang berada dibawa areola saat menyusui. Saat menyusui, susu 
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yang berasal dari 10-100 penghasil susu akan dialirkan oleh  

alveole  menuju saluran utama dan bermuara di puting susu.  

D. Tinjauan Umum Tentang SADARI 

1. Definisi Pemeriksaan Payudara Sendiri (SADARI) 

Periksa payudara sendiri tentu sangat penting artinya bagi 

kesehatan payudara. Karena itu, pada awal usia 20 tahun, wanita 

seharusnya diberi tahu manfaat dan batasan- batasan dari pemeriksaan 

payudara sendiri. Wanita bisa memperhatikan perubahan pada 

payudaranya dengan mengetahui bentuk secara normal terlihat serta 

merasakan perubahan pada payudaranya atau dengan memilih 

menggunakan pendekatan langkah demi langkah serta menggunakan 

jadwal spesifik untuk pemeriksaan payudara (zaviera pamungkas, 

2011:51). 

2. Tujuan SADARI 

Pemeriksaan payudara sendiri secara rutin adalah bertujuan 

untuk merasakan dan mengenal lekuk payudara sehingga jika terjadi 

perubahan dapat segera diketahui. Seperti adanya benjolan atau kanker 

pada payudara. 

3. Manfaat SADARI 

Manfaat pemeriksaan payudara sendiri SADARI adalah  untuk 

mendeteksi lebih dini adanya  kelainan atau benjolan pada payudara. 

Pemeriksaan payudara sendiri dapat dilakukan pada usia 20 tahun atau 

lebih, bagi wanita diatas usia 30 tahun dapat melakukan pemeriksaan 

payudara sendiri (SADARI) maupun kedokter atau kebidan setiap 
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tahunya yaitu dilakukan setiap kali setelah menstruasi.  Tidak semua 

benjolan dipayudara adalah kanker. Sehingga untuk memastikannya, 

setiap benjolan harus diperiksa dengan seksama. Setiap kali selesai 

haid, sebaiknya perempuan melakukan pemeriksaan sendiri terhadap 

payudara, untuk mengetahui adanya benjolan atau perubahan di 

payudara.  

4. Waktu melalukan SADARI 

Pada wanita produktif, SADARI harus dilakukan sebulan 

sekali, 7 hari sampai dengan 10 hari  setelah menstruasi. Jangan 

melakukan pada waktu sebelumnya, karena pada masa 

pertengahan siklus haid sampai menjelang haid, payudara biasanya 

membengkak akibat pengaruh kelenjar susu oleh hormon estrogen 

dan progesteron, sehingga pemeriksaan akan lebih sulit dilakukan 

secara akurat. Saat haid dan sesudahnya, payudara akan lebih 

lemas karena kedua hormon kadarnya menurun. Jika anda 

merasakan adanya benjolan, perubahan warna/bentuk  pada 

payudara, anda dapat melakukan pemeriksaan klinis mammografis 

kedokter. 

Waktu terbaik bagi wanita untuk memeriksa sendiri 

payudaranya adalah ketika payudara tidaklah begitu lunak untuk 

membengkak. 

5. Cara Melakukan SADARI 

Prosedur pemeriksaan payudara sendiri terbagi dua cara, yaitu 

dengan cara berdiri depan cermin dan cara berbaring 
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a. Berdiri Di depan Cermin 

Pertama, di depan cermin perhatikan payudara dengan 

teliti. Dalam pemeriksaan ini di anjurkan tidak berpakaian 

dengan posisi kedua lengan lurus kebawa. Perhatikan ada 

tidaknya benjolan atau perubahan bentuk pada batyudara. 

Amati dengan teliti seluruh bagian payudara. 

Kedua, kedua telapak tangan di letakkan dibelakang 

kepala, sementara kedua tangan ditarik kebelakang. 

Ketiga, kedua tangan diletakkan dipinggang dan badan 

agak condong kearah cermin, tekan bahu dan siku ke arah 

depan. Perhatikan perubahan dan kontur payudara. 

Keempat, angka kedua tangan dan cermati perubahan 

yang ada pada payudara. Lalu, angkatlah lengan kiri dan 

turunkan lengan kanan.dengan menggunakan tiga atau empat 

jari tangan kanan, telusuri payudara kiri.gerakkan jari- jari 

tangan secara memutar (bentuk lingkaran kecil) disekeliling 

payudara, mulai dari tepi luar payudara, lalu bergerak ke arah 

dalam sampai keputing susu. Tekan cara berlahan, rasakan 

setiap benjolan atau massa dibawa kulit. Lakukan yang sama 

terhadap payudara kanan  dengan cara mengangkat lengan 

kanan dan memeriksanya dengan tangan kiri, perhatikan juga 

daerah antara kedua payudara dan ketiak. 

Kelima, tekan puting susu secara perlahan dan 

perhatikan apakah keluar cairan dari puting susu (baik itu 
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cairan bening, seperti susu, berwarna kuning, atau bercampur 

darah) lakukan hal ini secara bergantian pada payudara kiri 

dan kanan. 

b. Cara berbaring 

Pertama,berbaringlah miring dan tempatkan lengan 

kanan di belakang kepala. Pemeriksaan dilakukan ketika 

berbaring, bukan berdiri. Sebab, ketika berbaring, jaringan 

payudara, menyebar searah dinding dada dan serenggang 

mungkin, yamg membuat lebih mudah untuk merasakan 

semua jaringan payudara. 

Kedua, gunakan telapak tangan dari tiga jari tengah 

pada tngan kiri untuk merasakan berbagai benjolan pada 

payudara kanan. Gunakan gerakan memutar ke atas dan ke 

bawah menggunakan tapak jari untuk merasakan jaringan 

payudara. 

Ketiga,  gunakan tiga tingkat tekanan yang berbeda 

untuk merasakan semua jaringan payudara. Tekanan ringan 

dibutuhkan untuk merasakan sedikit lebih dalam, dan tekanan 

kuat untuk merasakan jaringan yang lebih dekat dengan dada 

dan tulang rusuk. 

Keempat, gerakan tangan pada payudara dengan pola 

gerak keatas dan kebawa untuk memulai baris bayangan yang 

tergambar lurus kebawa sisi dari bawa lengan dan bergerak 
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melintas payudara ketengah tulang dada (tulang dada atau 

sternum). 

Kelima, ulangi pemeriksaan pada payudara kiri dengan 

menggunakan tapak jari tangan kanan.
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BAB lll 

KERANGKA KONSEP 

A. Dasar Pemikiran Variabel Peneliti 

Masa remaja atau masa Adoleseanse adalah suatu fase 

perkembangan yang dinamis dalam kehidupan seorang individu. Usia 11-

21 tahun  merupakan masa periode transisi dari masa anak ke masa 

dewasa. Devinisi remaja sendiri dapat ditinjau dari tiga sudut pandang, 

yaitu secara kronologis remaja adalah individu yang berusia antara 11-12 

tahun sampai 20-21 tahun. Perubahan yang terjadi ini harus mulai 

diperhatikan agar remaja dapat mengetahui secara dini apa bila ada hal- 

hal yang tidak sesuai misalnya adanya benjolan pada payudara. Oleh 

karena itu, pengetahuan tentang pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) 

secara berkala harus diketahui oleh  remaja. 

 Pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) tentu sangat penting 

artinya bagi kesehatan payudara. Pemeriksaan payudara sendiri 

membutuhkan teknik dan waktu. Hal ini menyebabkan remaja  

membutuhkan pengetahuan tentang pengertian, tujuan, manfaat, waktu 

melakukan dan cara melakukan  pemeriksaan payudara sendiri  SADARI. 
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B. Kerangka Pikir Variabel 

Berdasarkan uraian tersebut maka dibuat kerangka konsep sebagai berikut: 

         

         

         

         

         

  

         

  

 

  

 

Keterangan: 

  :Variabel yang diteliti 

    Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian 

C. Variabel Penelitian 

1. Variabel independen (variabel bebas) : Pengetahuan 

Remaja Putri tentang pengertian SADARI, Tujuan SADARI, Waktu 

melakukanSADARI, dan Cara Melakukan SADARI. 

Tujuan SADARI 

Pengertian SADARI 

Pengetahuan 

Remaja Putri 

Tentang SADARI 

Sebagai Berikut: 

Waktu Melakukan 

SADARI 

Manfaat SADARI 

Pengetahuan 

mengenai cara 

melakukan  

SADARI 

Remaja putri 

SMAN  10 

Konawe selatan 
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2. Variabel dependen (variabel terikat): Remaja putri 

SMAN10 konawe selatan 

D. Definisi Operasional Dan Kreteria Objektif 

Dalam penelitian ini  variabel yanng akan di teliti didefinisikan sebagai 

berikut: 

1. Remaja putri yang dimaksud dibawah ini adalah 

remaja putri yang sedang menempuh pendidikan SMAN 10 Konawe 

selatan 

2. Segi pengetahuan yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah pengetahuan remaja putri tentang pemeriksaan payudara sendiri 

(SADARI) yang terdiri dari :  

a. Pengetahuan mengenai pemeriksaan payudara sendiri 

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah informasi yang 

diketahui remaja putri tentang pengertian, tujuan, manfaat, dan 

waktu melakukan SADARI. 

Dengan criteria objektif : 

Baik : bila responden menjawab benar 76-100% pertanyaan 

kuesioner 

Cukup :bila responden menjawab benar 60-75pertanyaan 

kuesioner 

Kurang :bila responden menjawab benar <60pertanyaan 

kuesioner 

b. Pengetahuan tentang cara pemeriksaan payudara 

sendiri adalah informasi yang diketahui oleh remaja putri tentang 
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langka-langka melakukan SADARI untuk membantu remaja 

mendeteksi dengan cepat adanya kelainan atau perubahan pada 

payudara. 

Dengan criteria objektif : 

Baik : bila responden menjawab benar 76-100% pertanyaan 

kuesioner 

Cukup :bila responden menjawab benar 60-75pertanyaan 

kuesioner 

Kurang :bila responden menjawab benar <60 pertanyaan 

kuesioner 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Dan Desain Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif yaitu suatu metode penelitian 

yang dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran atau 

deskripsi tentang Pengetahuan Remaja Putri Tentang Pemeriksaan 

Payudara Sendiri (SADARI) Pada Siswi SMAN 10 Konawe Selatan. 

B. Tempat dan waktu 

1. Tempat penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMAN 10 konsel 

2. Waktu penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 17-18 juli 2017 

C. Populasi Dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswi kelas X, dan 

kelas XI, SMAN 10 konsel pada tahun ajaran 2016/2017 dengan 

jumlah siswi 225 orang. 

2. Sampel 
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Sampel adalah sebagian yang diambil keseluruhan objek yang 

di teliti dan di anggap mewakili seluruh populasi (Notoatmodjo, S. 

2005). Menurut Arikunto (2006:134), bahwa jika subjeknya lebih dari 

100 maka dapat diambil antara 10-20%. Sampel dalam penelitian ini di 

ambil sebanyak 15% dari jumlah populasi yang ada yaitu 225 siswi 

yang terbagi dari kelas X dan kelas Xl, yaitu kelas X berjumlah 77 

siswi, dan kelas Xl berjumlah 148 siswi. 

Dalam pengambilan sampel di lakukan dengan cara stratified 

random sampling yaitu pengambilan sampel secara acak.Dari setiap 

kelas tersebut di lakukan pengambilan sampel secara acak (Random) 

dengan pengambilan sampel sebanyak 15% karena subjek >100. Oleh 

karena itu, untuk setiap kelas diperoleh sampel sebagai berikut : kelas 

X berjumlah 77 x 15% = 11 siswi, dan kelas  XI berjumlah 148 x 15% 

=22 siswi. Dari data tersebut diperoleh jumlah sampel 33 orang siswi 

(Arikunto, 2006). 

D. Instrumen penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa 

lembar kuesioner yang memuat variabel penelitian, yang berisi pertanyaan 

tentang pengertian SADARI, tujuan SADARI, manfaat SADARI, waktu 

melakuka SADARI dan cara melakukan SADARI. 

E. Jenis Dan Cara Pengumpulan Data 

1. Jenis Data 

a. Data Primer  
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Data primer merupakan materi atau kemampuan fakta yang 

dikumpulkan sendiri oleh peneliti pada saat penelitian berlangsung 

dengan menggunakan lembar kuesioner yang dibuat oleh peneliti 

(budiman candra, 2008:20). Dalam hal ini penelitian menggunakan 

kuesioner untuk mengetahui tingkat pengetahuan remaja putri. 

 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang di peroleh peneliti dari 

absensi siswi SMAN 10 konawe selatan dan dari tata usaha 

mengenai data jumlah siswi dan data umum SMAN 10 konawe 

selatan. 

2. Cara Pengumpulan Data 

Cara pengumpulan data penelitian ini adalah dengan 

menggunakan instrument lembar kuesioner yang telah dibuat oleh 

peneliti yang meliputi data tentang tingkat pengetahuan remaja putri 

tentang pengertian SADARI, tujuan SADARI, manfaat SADARI, 

waktu melakukan SADARI, dan cara melakukan SADARI . 

F. Pengelolah Data 

Setelah data terkumpul melalui angket (kuesioner ) maka dilakukan 

pengolahan data yang melalui beberapa tahapan sebagai berikut: 

1. Seleksi data (Editing) 

Proses pemeriksaan data dilapangan sehingga dapat 

menghasilkan data yang akurat untuk pengelolaan data selanjutnya 

kegiatan yang dilakukan adalah pemeriksaan apakah semua 
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pertanyaan penelitiaan sudah dijawab dan jawaban yang tertulis dapat 

dibaca secara konsisten. 

2. Pemberian kode (coding) 

Setelah dilakukan editing selanjutya penulis memberi kode 

pada tiap- tiap data sehingga dapat mudah dilakukan analisa data. 

 

3. Data Skoring (scoring) 

Proses pemberian nilai pada jawaban respondenlembar 

kuesioner untuk analisis atau dimasukan kedalam mesin pengola data. 

4. Pengelompokkan data (Tabulating) 

Pada tahap ini, jawaban–jawaban responden yang sama 

dikelompokkan dengaan teliti dan teratur lalu hitung dan jumlahkan 

kemudian dituliskan dalam bentuk tabel. 

G. Analisa Data 

Sesuai jenis penelitian ini yaitu kuantitatif dengan pendekatan 

deskriptif maka rumus yang digunakan dalam menganalisis data guna 

mengetahui persentase setiap variabel yang diteliti adalah sebagai berikut: 

  

 Keterangan : 

 X = persentase hasil yang dicapai 

 f = jumlah pertanyaan yang dijawab 

 n = jumlah item pertanyaan 

 K = konstanta (100%) (chandra, 1995). 

H. Penyajian Data 
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Hasil peneitian yang diperoleh dan disajiakan dalam bentuk tabel 

distribusi frekuensi dan dinarasikan.  

I. Etika Penelitian 

1. Informed concent 

Merupakan persetujuan antara peneliti dengan responden peneliti 

dengan memberikan lembar persetujuan (informend concent) 

informend concent tersebut diberikan sebelum peneliti dilakukan 

dengan memberikan lembar persetujuan untuk menjadi responden 

mengerti maksud dan tujuan peneliti serta mengetahui dampaknya. 

2. Ananomoty (tanpa nama) 

Untuk dilakukan kerahasian, peneliti tidak akan mencantumkan 

nama responden pada kuesioner, tetapi pada kuesioner tersebut 

diberikan kode responden. 

3. Confidentiality  

Kerahasian informasi  responden dijamin oleh peneliti dan 

hanya kelompok  data tertentu saja yang dilaporkan sebagai hasil 

peneliti (Nursalam, 2008). 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Dan Desain Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif yaitu suatu metode penelitian 

yang dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran atau 

deskripsi tentang Pengetahuan Remaja Putri Tentang Pemeriksaan 

Payudara Sendiri (SADARI) Pada Siswi SMAN 10 Konawe Selatan. 

B. Tempat dan waktu 

1. Tempat penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMAN 10 konsel 

2. Waktu penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 17-18 juli 2017 

C. Populasi Dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswi kelas X, dan 

kelas XI, SMAN 10 konsel pada tahun ajaran 2016/2017 dengan 

jumlah siswi 225 orang. 

2. Sampel 

Sampel adalah sebagian yang diambil keseluruhan objek yang 

di teliti dan di anggap mewakili seluruh populasi (Notoatmodjo, S. 

2005). Menurut Arikunto (2006:134), bahwa jika subjeknya lebih dari 

100 maka dapat diambil antara 10-20%. Sampel dalam penelitian ini di 
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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

a. Letak Geografis 

SMA Negeri 10 konawe Selatan beralamatkan di jln. 

Motaha konawe selatan, Sekolah ini terdiri atas  7 kelas X yaitu X 

Mia 1, X Mia 2,  XMia 3, X  X Iis 1, X Iis 2, X Iis 3, X Iis 4, 7 

kelas X1 yaitu X1 Ipa 1, X1 Ipa 2, X1 Ipa 3, X1 Ips 1, X1 Ips 2,X1 

Ips 3, X1 Ips 4, dan 7 kelas X11 yaitu X11 Ipa 1, X11 Ipa 2, X11 

Ipa 3, X11 Ips 1, X11 Ips 2, X11 Ips 3, X11 Ips 4. Penelitian ini 

dilaksanakan pada kelas X dan X1 yang merupakan bagian SMAN 

10  Konawe Selatan  prop Sulawesi Tenggara.   SMAN  10 konawe 

selatan memiliki batas-batas wilaya yang terdiri dari: 

1) Sebelah utara berbatasan dengan perumahan warga 

2) Sebelah timur berbatasan dengan Jl anggata 

3) Sebelah selatan berbatasan dengan jalan raya 

4) Sebelah barat berbatasan dengan hutan 

b. Keadaan Demografi 

Jumlah siswi SMAN 10 konawe selatan berdasarkan data 

dari kesiswaan SMAN 10 konawe selatan tahun 2017/2018 

terdapat 670 siswa yang terdiri dari perempuan 371 siswi dan laki- 

laki 299 siswa. 
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c. Sarana dan prasarana 

Adapun sarana dan prasarana di SMAN 10 konawe selatan  

adalah 1 ruang kepala sekolah, 1 ruang guru, 2 laboratorium, 21 

ruang kelas, 1 ruang komputer, 1 perpustakaan, 1 ruang kesehatan, 

4  WC siswa, 1 lapangan sernba guna, dan 3 kantin. 

2. Karakteristik Responden 

Penelitian ini telah dilaksanakan di SMAN 10 konawe selatan, 

pada tangga 18 juli 2017 dengan mengumpulkan data melalui 

pengisian lembar koesioner. Adapun data responen diperoleh dengan 

tehnik profesional random sampling yaitu  15% dari jumlah kelas X 

dan 20% dari jumlah kelas X1 yang berjumlah 33 respinden dan di 

dapatkan hasil sebagai berikut : 

a. Kelompok umur  

  Karakteristik umur responden pada penelitian ini dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 5.1 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Golongan 

Umur Di SMAN 10 Konawe Selatan Tahun 2017/2018  

No Umur (Tahun) Frekuensi Persentase (%) 

1 15-16 18 54 

2 17-18 15 64 

Jumlah 33 100% 

   Sumber: Data Primer Diolah Juli 2017 
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Dari tabel diatas dapat dilihat dari 33 responden selama 

peneitian berlangsung karakteristik responden berdasarkan umur 

menunjukkan bahwa siswi yng berumur 15-16 tahun sebanyak 18 

orang (54%) dan siswi yang berumur 17-18 tahun sebanyak 15 orang 

(46%). 

b. Kelas 

Karakteristik  kelas responden pada penelitian ini dapat dilihay 

pada tabel 5.2 dibawah ini. 

Tabel 5.2 Distribusi Fekuensi Responden Berdasarkan Kelas Di 

SMAN    10 Konawe Selatan tahun 2017/2018               

No 

kategori 

kelas Frekuensi Persentase (%) 

1 X 20 60 

2 Xl 13 40 

Jumlah 33 100% 

Sumber: Data Primer Diolah July 2017 

Dari tabel diatas dapat dilihat dari 33 responden selama 

penelitian berlangung yaitu kelas X sebanyak 20 orang (60%) dan 

kelas X1 sebanyak13 orang (40%). 

3. Variabel Penelitian 

Hasil penelitian yang dilakukan ikelas X dan X1 SMAN 10 

konawe selatan pada tanggal 17-20 yuli 2017 tentang identifikasi 

pengetahuan remaja putri tentang pemeriksaan payudara sendiri 

(SADARI), dengan jumlah sampel 33 orang. Hasil penelitian ini dapat 

dilihat pada tabel  5.3, 5.4, dibawah ini: 
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a. Pengetahuan siswi tentang SADARI  

Tabel 5.3 Distribusi Frekuensi Pengetahuan Siswi SMAN  10 

Konawe Selatan Tentang  SADARI  

No kategori kelas Frekuensi Persentase (%) 

1. Baik 6 19% 

2. Cukup 15 45% 
3. Kurang 12 36% 

  Tolal 33 100% 

Sumber Data Primer 2017 

Dari tabel 5.3 tentang distribusi frekuensi pengetahuan 

siswi SMAN 10 konawe selatan mengenai SADARI menunjukkan 

dari 33 responden, siswi yang memperolen kategori baik sebanyak 

6 orang (19%), sedangkan siswi yang memperoleh kategori cukup 

sebanyak 15 orang (45%) dan  siswi yang memperoleh kategori 

kurang sebanyak12 orang (36%).  

b. Pengetahuan siswi tentang cara melakukan SADARI 

Tabel 5.7 Distribusi Frekuensi Pengetahuan Siswi SMAN 10  

Konawe Selatan  Tentang cara melakuan SADARI  

No kategori kelas Frekuensi Persentase (%) 

1. Baik 9 27% 

2. Cukup 15 45% 
3. Kurang 9 28% 

  tolal 33 100% 

Sumber Data Primer 2017 

Dari tabel 5.7 tentang distribusi frekuensi pengetahuan 

siswi SMAN 10 konawe selatan mengenai SADARI menunjukkan 

dari 33 responden, siswi yang memperolen kategori baik sebanyak 



49 
 

9 orang (27%), sedangkan siswi yang memperoleh kategori cukup 

sebanyak 15 orang (45%) dan  siswi yang memperoleh kategori 

kurang sebanyak 9 orang (28%).    

B. Pembahasan 

Serelah memperoleh data sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

pada siswi SMAN 10 konawe selatan sejak tanggal 17-20 juli 2017, maka 

secara terperinci hasil penelitian tersebut dapat dibahas berdasarkan 

variabel berikut: 

1. Pengetahuan siswi tentang SADARI 

Hasil penelitian tentang distibusi rekuensi tingkat 

pengetahuan siswi SMAN 10 konawe seletan  mengnai SADARI  

menunjukkan bahwa dari 33 responden, siswi yang tingkat 

pengetahuanya baik mengenai SADARI sebanyak 6 orang (19%). 

Hal ini disebabkan karena siswi tersebut tidak memahami 

pengetahuan SADARI. Hal ini sejalan dengan teori Wied Hary A, 

1996 dalam (Hendra AW, 2008) yang mengemukakan bahwa pada 

umum nya semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin 

baik pula pengetahuanya. Dimana seorang remaja mengalami 

puberitas, terjadi  perkembangan payudara sebagai respon dari 

hormone reproduksi seperti estrogen dan progesteron yang 

diproduksi oleh ovarium. 

Siswa yang pengetahuanya cukup mengenai tentang 

SADARI Ssebanyak 15 orang (45%), hal ini disebabkan karena 
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para siswi hanya sekedar mengetahui tetapi tidak mampu 

memahami tentang SADARI. 

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah 

dipelajari sebelumnya. Termasuk dalam pengetahuan tingkat ini 

adalah mengingat kembali (recall) sesuatu yang spesiik dari 

keseluruan bahan yang dipelajari atau rangsangan telah diterima. 

Oleh sebab itu, tahu ini merupakan tingkat pengetahuan yang 

paling rendah. Kata kerja untuk mengukur bahwa orang tahu 

tentang apa yang dipelajari antara lain menyebutkan,amenguraikan, 

mendeinisikan, menyatakan, dan sebagainya (Notoatmodjo, 2005). 

Siswa yang tingkat pengetahuanya kurang mengenai 

pengertian SADARI sebanyak 12 orang (36%), hal ini disebabkan 

karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang SADARI 

dan tidak memiliki keinginan unutk mengetahui tentang SADARI

 Seperti membaca buku dan literatu yang berhubungan 

dengan SADARI. Hal ini didukung oleh teori yang menyatakan 

bahwa pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat 

penting untuk terbentuknya perilaku seseorang (Notoatmodjo 

2003). 

Dari penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa 

pengetahuan siswi tentang pengertian SADARI  yang terbanyak 

terdapat pada kategori cukup sebanyak 15 orang (45%). 
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2. Pengetahuan siswi tentang cara melakukan SADARI 

Hasil penelitian tentang distibusi frekuensi tingkat 

pengetahuan siswi SMAN 10 konawe seletan  mengnai SADARI  

menunjukkan bahwa dari 33 responden, siswi yang tingkat 

pengetahuanya baik mengenai cara melakukan  SADARI sebanyak 

9 orang (27%). Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan 

dan pemahaman tentang SADARI dan tidak memiliki keinginan 

unutk mengetahui tentang SADARI. 

Siswa yang pengetahuanya cukup mengenai cara 

melakukan SADARI Sebanyak 15 orang (45%), hal ini disebabkan 

karena para siswi kurang mengalami kepekaan  dengan 

payudaranya, sehingga kurang perhatian terhadap payudaranya 

sendiri. hanya sekedar mengetahui tetapi tidak mampu memahami 

tentang SADARI. 

Siswa yang tingkat pengetahuanya kurang mengenai cara  

SADARI sebanyak 9 orang (28%), hal ini disebabkan karena siswi 

mengetahui tentang cara melakukan SADARI 

Dari penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa 

pengetahuan siswi tentang cara melakukan SADARI  yang 

terbanyak terdapat pada kategori cukup sebanyak 15 orang (45%). 
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BAB Vl 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang diksanakan pada tanggal 

18-07-2017 diperoleh hasil akhir terhadap 33 responden tentang 

pengetahuan remaja putri tentang pemeriksan payudara sendiri (SADARI) 

dapat disimpulkan bahwa kategori tertinggi terdapat pada kriteria baik 

sebanyak 5 orang (16%), kriteria cukup sebanyak 15 orang (45%), dan 

kriteria kurang sebanyak 13 orang (39%). Dengan hasil sebagai berikut: 

1. Dari 33 responden siswi SMAN 10 konawe selatan kelas X dan Xl 

diperoleh tingkat pengetahuan tentang SADARI menunjukkan bahwa 

pada kategori cukup sebanyak 15orang (45%). 

2. Dari 33 responden siswi SMAN 10 konawe selatan kelas X dan Xl 

diperoleh tingkat pengetahuan tentang cara melakukan SADARI 

menunjukkan bahwa pada kategori cukup sebanyak 15 orang (45%). 

B. Saran 

1 Bagi SMAN 10 Konawe selatanagar memasukkan didalam 

pembelajaran tentang pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) 

sebagai upaya deteksi dini kanker payudar.  
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SURAT PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 

 

Kepada Yth . 

Saudari........................... 

Di- 

Tempat 

 

  Perkenankanlah saya memohon dengan kerendahan hati, kiranya 

saudari bersedia mengisi kuesioner ini sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 

kuesioner ini hanya untuk mendapatkan data atau informasi dari Nama Juita 

juhardin (Nim P00320014071) dalam rangka penyusunan karya tulis ilmiah 

berjudul : “Identifikasi Pengetahuan Remaja Putri Tentang Pemeriksaan 

Payudara Sendiri (SADARI) Pada Siswi SMAN 10 Konsel Sulawesi 

Tenggara Tahun 2017” 

Dengan demikian  maka jawaban yang saudari berikan akan dijamin 

kerahasiaanya. Atas kesediaan saudari memberikan jawaban , saya ucapkan 

banyak terimakasih.          

   

Kendari,..........................2017 

    Hormat Saya 

  

JUITA JUHARDI 

Lampiran 1 
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SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN MENJADI  RESPONDEN 

(INFORMED CONCENT) 

 

 Dengan menandatangani lembar ini saya bersedia turut berpartisipasi 

sebagai responden penelitian yang dilakukan oleh mahasiswi yang bernama Juita 

Juhardin (NIM. P0030014071), dengan judul: “ Identifikasi Pengetahuan 

Remaja Putri Tentang Pemeriksaan Payudara Sendiri (SADARI) Pada Siswi 

SMAN 10 Konsel Sulawesi Tenggara Tahun 2017”. Dan Saya memahami 

bahwa data ini bersifat rahasia. 

 Demikian pernyataan ini dibuat dengan suka rela tanpa paksaan dari pihak 

manapun, semoga dapat dipergunakan sebagai mestinya. 

 

 

           

           

      Kendari,...............................2017  

                Responden, 

 

(Nama lengkap danTanga Tanga) 

 

Lampiran 
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KUESIONER PENELITIAN 

IDENTIFIKASI PENGETAHUAN REMAJA PUTRI TENTANG 

PEMERIKSAANPAYUDARA SENDIRI  

(SADARI)PADA SISWI SMAN 10  

KONAWE SELATTAN 

 

 

Hari/Tanggal : 

No. Kuesioner : 

  

I. Identitas Responden 

1. Nama : 

2. Umur : 

3. Kelas  : 

II. Petunjuk Soal 

1. Bacalah setiap pertanyaan dengan seksama 

2. Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang anda anggap benar 

III. Soal 

a.  Pertanyaan tentang pengetahuan SADARI 

1. Pemeriksaan SADARI menurut anda adalah 

a. Pemeriksaan untuk menentukan adanya massa 

b. Pemeriksaan yang dilakukan setiap bulan 

c. Pemeriksaan dada yang dilakukan sendiri 

d. Pemeriksaan payudara sendiri yang dilakukan untuk 

melihat adanya perubahan pada payudara 

2. Menurut anda kepanjangan dari SADARI adalah 

a. Periksa payudara sendiri 

b. Periksa diri sendiri 

c. Periksa dada sendiri 

d. Periksa benjolan sendiri  

 

 

Lampiran 
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3. Tujuan periksa payudara sendiri adalah ? 

a. Untuk mencegah terjadinya kanker payudara 

b. Untuk mengetahui lekuk payudara 

c. Mengetahui perubahan yang terjadi pada payudara secara 

dini 

d. Untuk memperlancar peredaran darah pada payudara 

4. Menurut anda, seseorang melakukan pemeriksaan payudara 

sendiri guna mendeteksi dini kanker payudara. Bila  

dihubungkan dengan tujuan SADARI adalah untuk mengenal 

lekuk payudara sehingga jika terjadi perubahan dapat segera 

diketahui, maka orang tersebut akan dikatakan berhasil bila? 

a. Pemeriksaan payudara dilakukan  setiap 3 bulan sekali 

b. Pemeriksaan payudara dilakukan setiap sebulan sekali 

c. Pemeriksaan payudara dilakukan setiap 5 bulan sekali 

d. Pemeriksaan payudara dilakukan setiap setahun sekali 

5. Menurut anda , salah satu tujuan SADARI adalah untuk 

melihat perubahan yang terjadi pada payudara seperti adanya 

benjolan atau kanker pada payudara. Jika menemukan benjolan 

pada payudara hal yang perlu diperhatikann kecuali? 

a. Bagaimana pergerakan benjolan dan sekitarnya 

b. Saat meraba apakah terasa nyeri  

c. Bagaimana pergerakkan putting susu 

d. Terdapat luka atau ulkus 

6. Manfaat dari SADARI menurut anda adalah ? 

a. Mengencangkan payudaara 

b. Memperlancar ASI  

c. Mendeteksi dini adanya kelainan atau benjolan pada 

payudara 

d. Untuk mengetahui ukuran payudara 

7. Menurut anda, apa saja yang dapat dideteksi secara dini dengan 

melakukan SADARI ? 
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a. Untuk mengetahui adanya benjolan atau perubahan 

dipayudara 

b. Untuk mengetahui perubahan warna kulit payudara 

c. Untuk mengetahui jumlah ASI 

d.  Untuk mengecilkan payudara 

8. Menurut anda,sebaiknya waktu melakukan SADARI dilakukan 

pada saat? 

a. 1 bulan setelah menstruasi 

b. 7 hari sampai 10 hari setelah menstruasi 

c. 2 bulan setelah menstruasi 

d. 3 bulan setelah menstruasi 

9. Bila ada benjolan atau massa pada payudara maka putting susu 

akan mengeluarkan ? 

a. Nanah/pus 

b. Darah 

c. Cairan 

d. Nanah bercampur darah 

10. Menurut anda, sebaiknya wanita melakukan SADARI setiap ? 

a. Setahun sekali 

b. Setiap 4 bulan sekali 

c. Setiap selesai menstruasi 

d. Setiap hari 

b. Pertanyaan tentang cara melakukan SADARI 

1. Menurut anda, cara melakukan SADARI adalah? 

a. caraa jongkok 

b. cara berdiri depan cermin dan  berbaring 

c. cara duduk 

d. cara berdiri 

2. Menurut anda, pemeriksaan SADARI dilakukan dengan cara 

berbaring sebab ? 

a. Lebih mudah untuk merasakan semua jaringan payudara 

b. Lebih dekat untuk meraba payudara 
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c. Mudah untuk dilihat 

d. Lebih mengevisiensikaan waktu 

3. Menurut anda, sebaiknya gerakan tangan untuk melakukan 

SADARI dengan cara ? 

a. Memutar kesamping dengan menggunakan telapak tangan 

b. Memutar keatas dan kebawa dengan telapak tangan 

c. Memutarkesamping dengan jari teluncuk 

d. Memutar keatas dan kebawa dengan jari telunjuk 

4. Menurut anda, apa yang perlu diperhatikan pada saat 

pemeriksaan puting susu ? 

a. Keluarnya darah dari putting susu 

b. Keluarnya air susu 

c. Keluarnya keringat dari payudara 

d. Keluarnya cairan bening seperti susu bercampur darah 

5. Menurut anda, apa yang perlu diperhatikan ketika melakukan 

SADARI didepan cermin? 

a. Perhatikan apakah ada pengeluaran cairan dari payudara 

b. Untuk merasakan kekencangan payudara 

c. Untuk memperhatikan adanya benjolan atau perubahan 

bentuk pada payudara  

d. Untuk melihat warna kulit payudara 

6. Apa yang anda lakukan jika ditemukan adanya benjolan pada 

payudara anda? 

a. Cukup diamkan saja 

b. Segera melakukan pemeriksaan kedokter 

c. Disampaikan pada orang tua 

d. Tidak perlu panik 

7. Menurut anda, apakah salah satu upaya deteksi dini kanker 

payudara yang cukup efektif dan mudah untuk dilakukan? 

a. Periksa ke dokter 

b. Mammografi/rontgen 

c. SADARI 
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d. Periksa ke dukun 

8. Menurut anda, sebaiknya wanita melakukan SADARI setiap? 

a. Setahun sekali 

b. Setiap 4 bulan sekali 

c. Setiap selesai menstruasi 

d. Setiap hari 

9. Untuk memastikan setiap benjolan dipayudara adalah kanker 

payudara, maka kita harus memastikan dengan cara ? 

a. SADARI 

b. Periksa payudara kedokter 

c. Mammograf 

d. Periksa payudara kedukun 

10. Menurut anda, apa saja yang dapat dideteksi secara dini dengan 

melakukan SADARI ? 

a. Untuk mengetahui adanya benjolan atau perubahan 

payudara 

b. Untuk mengetahui perubahan warna kulit payudara 

c. Untuk mengetahui jumlah ASI  

d. Untuk mengecilkan payudara 
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Kunci Jawaban 

A. Pertanyaan tentang pengertian SADARI 

1. D 

2. A 

B. Pertanyaan tentang tujuan SADARI 

1. C 

3. B 

4. C 

C. Pertanyaan tentang manfaat SADARI 

1. C 

2. A 

D. Pertanyaan tentang waktu melakukan SADARI 

1. B 

2. D 

3. C 

E. Pertanyaan mengenai cara melakukan SADARI 

1. B 

2. A 

3. B 

4. D 

5. C 

6. B 

7. C 

8. C 

9. A 

10. A 
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