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MOTTO

Cita-cita adalah impian yang bertanggal
Kemudian kita tinggal menyusun urutan tindakan untuk mencapai tanggal

itu
Sehingga, semakin kita menunda

Semakin tanggal itu terdorong menjauh
Dan jika semakin kita malas akan membuat cita-cita itu kian tiada berarti

Hidupmu adalah prinsipmu
Pegangan selama hidupmu

Tapi bukan berarti kau tidak akan melihat dan menghargai prinsip orang
lain

Demikianlah jadikan dirimu fleksibel

Selalu berfikir positif terhadap semua kenyataan anda temui
Karena itulah yang akan mengantar anda pada kesuksesan

Dan bukan menyerah
Hadapi kenyataan itu dan fokus pada solusi bukan pada masalahnya

Impian adalah angan yang mengantar kita pada kesuksesan
Raih dan gapai kesuksesan dengan memperjuangkan impian kita

Kupersembahkan karya tulisku ini untuk kedua orang tuaku,
almamaterku, nusa bangsa dan negaraku

Sebagai ungkapan rasa terimakasihku
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ABSTRAK

Ice Helmawati (P0032001468). “Gambaran Pengetahuan Siswi Kelas XI Tentang
Periksa Payudara Sendiri (SADARI) di SMA Kartika XX-2 Kendari Tahun 2017”
dibawah bimbingan Bapak Muslimin L. A.Kep.,S.Pd.,M.Si dan Ibu Hj.
Nurjannah, B.Sc.,S.Pd.,M.Pd (xiii + VI Bab + 51 + 6 Tabel + 10 Lampiran). Cara
mendeteksi adanya kanker payudara dapat dilakukan dengan cara periksa
payudara sendiri (SADARI). SADARI sangat mudah dan bisa dilakukan sendiri di
rumah. Semakin sering memeriksa payudara akan semakin mengenalnya dan
semakin mudah menemukan sesuatu yang tidak beres pada payudara. Tindakan
ini sangat penting karena hampir 85% benjolan payudara ditemukan oleh
penderita sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengetahui
gambaran pengetahuan remaja tentang periksa payudara sendiri (SADARI) di
SMA Kartika XX-2 Kendari dengan pendekatan deskriptif yang dilaksanakan
pada tanggal 22 Juli 2017. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 120 orang
dan sampel diambil dengan teknik Simple Random Sampling dengan jumlah
sampel dalam penelitian ini berjumlah 55 responden. Data dikumpulkan dengan
menyebar kuisioner. Hasil penelitian ini presentasi tertinggi pada variabel Tujuan
SADARI pengetahuan baik sebesar 67,3%, variabel waktu pelaksanaan SADARI
pengetahuan kurang sebesar 65,5% dan variabel langkah-langkah SADARI
pengetahuan cukup sebesar 52,7%. Saran bagi institusi pendidikan tempat
penelitian, perlu kiranya dalam proses pembelajaran di sekolah tentang kesehatan
reproduksi khususnya tentang SADARI dibahas secara lebih dalam lagi. Seminar,
diskusi, penyuluhan serta arahan tentang tentang SADARI dapat diselenggarakan
untuk menjadi tambahan pengetahuan siswa tentang SADARI.

Kata Kunci : SADARI-Remaja-Pengetahuan-Siswi
Daftar Pustaka : 20 Literatur (2008-2017)
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kanker payudara 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 (Olfah, dkk,

2013).

Cara mendeteksi adanya kanker payudara dapat dilakukan dengan cara

periksa payudara sendiri (SADARI). SADARI sangat mudah dan bisa

dilakukan sendiri di rumah. Semakin sering memeriksa payudara akan

semakin tabel 5.6payudara. Tindakan ini sangat penting karena hampir 85%

benjolan payudara ditemukan oleh penderita sendiri (Dyayadi, 2009). Secara

rutin wanita dapat melakukan metode SADARI dengan cara memijat dan

meraba seputar payudaranya untuk mengetahui ada atau tidaknya benjolan

disekitar payudara. Pemeriksaan ini sebaiknya dilakukan 7 - 10 hari setelah

menstruasi, karena kondisi payudara lunak dan longgar sehingga

memudahkan perabaan (Ghofar, 2009).

Usia termuda terkena kanker payudara adalah di atas 25 tahun dan

peningkatannya prevalensi kanker payudara terjadi pada kelompok usia
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kurang dari 45 tahun. Masa inkubasi kanker payudara diperkirakan 8 - 12

tahun, dengan demikian upaya deteksi dini sangat diperlukan (Dyayadi,

2009).

Indonesia sebagai salah satu negara di Asia juga tidak luput dari

serangan penyakit ini. Berdasarkan pusat data dan informasi kementerian

kesehatan tahun 2015 estimasi jumlah kasus baru dan jumlah kematian akibat

kanker payudara di Rumah Sakit (RS) Kanker Dharmais tahun 2013-2016

terus mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya, dimana pada

tahun 2013 sebanyak 819 kasus baru dengan kematian 217 (26,49%) akibat

kanker payudara, pada tahun 2014 meningkat menjadi 875 kasus baru dengan

219 (25,02%) kematian akibat kanker payudara, dan pada tahun 2015

meningkat menjadi 887 kasus baru dengan 193 (21,75%) kematian akibat

kanker payudara, sedangkan pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi

823 kasus baru dengan kematian 201 (24,42%). Data ini menjadikan kanker

payudara menunjukkan kanker payudara dengan penderita paling banyak dan

penyebab kematian paling bayak di Indonesia (Kementrian Kesehatan RI,

2015).

Prevalensi kasus kanker payudara di provinsi Sulawesi Tenggara pada

tahun 2013 setara dengan jumlah rata-rata penderita kanker payudara di

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

Tenggara berada pada urutan ketujuh bersama dengan provinsi Jawa Timur

dan Nusa Tenggara Timur (Riskesdas, 2013). Hasil rekapitulasi program

deteksi dini kanker serviks dan kanker payudara untuk pasien rawat jalan usia
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>50 tahun menemukan Kabupaten Kolaka sebagai penyumbang terbesar

kanker payudara di Sulawesi Tenggara sebesar 73 kasus terhitung Januari-Juli

2014 (Dinas Kesehatan Prov. Sultra, 2014).

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 (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 (RSU Bahteramas, 2014).

Angka kejadian kanker payudara yang cukup tinggi tersebut

disebabkan masih kurangnya kesadaran perempuan untuk segera

memeriksakan diri jika terjadi kelainan pada payudara. Penderita keganasan

kanker payudara sebagian besar datang saat stadium sudah lanjut, sehingga

pengobatannya tidak dapat tepat (Manuaba, 2009).

Usia remaja merupakan waktu yang tepat untuk mulai dilakukan

SADARI. Sehingga pengenalan SADARI bagi remaja putri terutama di

sekolah-sekolah merupakan salah satu upaya yang tepat dilakukan. Dengan
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memahami SADARI secara dini oleh remaja putri dapat membantu

mendeteksi secara dini adanya benjolan-benjolan yang beresiko

menyebabkan kanker payudara (Manuaba, 2009).

Sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS) Kartika XX-2 Kendari

merupakan salah satu institusi pendidikan di Kota Kendari. Jumlah siswa

perempuan kelas X SMAS Kartika adalah sebanyak 87 orang. Untuk kelas XI

jumlah siswa keseluruhan siswa perempuan adalah sebanyak 120 orang (Data

Siswa SMAS Kartika XX-2 Kendari TA 2016/2017, 2017).

Dalam penelitian ini, fokus penelitian dilakukan kepada siswa kelas XI

dengan pertimbangan bahwa kelas X belum mendapatkan pelajaran tambahan

atau sosialisasi dari petugas kesehatan mengenai SADARI. Sementara kelas

XI sudah mendapatkan sosialisasi mengenai SADARI. Dengan demikian,

paling tidak siswa perempuan kelas XI mengetahui apa yang dimaksud

dengan SADARI itu.

Hasil wawancara yang dilakukan kepada 10 orang siswi kelas XI

tentang periksa payudara sendiri (SADARI), diketahui bahwa sebanyak 4

orang (40%) menyatakan bahwa SADARI adalah pemeriksaan payudara

sendiri yang bertujuan untuk mendekteksi adanya kanker pada payudara,

bahkan 2 orang dari 4 orang tersebut mampu menyebutkan urutan

pemeriksaan SADARI dengan benar, sementara 6 orang (60%) mengatakan

tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan SADARI, tetapi 2 orang

mengatakan baru mendengar istilah SADARI tersebut.
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Bardasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk

melakukan penelitian dengan judul “Gambaran Pengetahuan Remaja Tentang

Periksa Payudara Sendiri (SADARI) di SMAS Kartika XX-2 Kendari Tahun

2017”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah dalam penelitian ini

yaitu “Bagaimanakah gambaran  pengetahuan remaja tentang periksa

payudara sendiri (SADARI) di SMAS Kartika XX-2 Kendari Tahun 2017?”

C. Tujuan

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui gambaran pengetahuan remaja tentang periksa

payudara sendiri (SADARI) di SMAS Kartika XX-2 Kendari Tahun 2017.

2. Tujuan Khusus

a. Mengetahui pengetahuan remaja tentang Tujuan SADARI di SMAS

Kartika XX-2 Kendari Tahun 2017.

b. Mengetahui pengetahuan remaja tentang Waktu Pelaksanaan SADARI

di SMAS Kartika XX-2 Kendari Tahun 2017.

c. Mengetahui pengetahuan remaja tentang Langkah-Langkah

Pelaksanaan SADARI di SMAS Kartika XX-2 Kendari Tahun 2017.
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D. Manfaat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

1. Institusi Pendidikan Tempat Penelitian

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi untuk institusi

pendidikan SMAS Kartika XX-2 Kendari Kendari.

2. Akademik

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan

bagi institusi pendidikan Poltekkes Kemenkes Kendari Jurusan

Keperawatan dalam mengembangkan penelitian selanjutnya khususnya

yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Peneliti

Sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan atau pengetahuan dalam

mengaplikasikan ilmu dan keterampilan yang diperoleh selama duduk di

bangku perkuliahan serta menambah pengalaman dalam bidang penelitian

khususnya mengenai Periksa Payudara Sendiri (SADARI).



xxi

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Pengetahuan

1. Pengertian

Pengetahuan adalah merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi

setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu.

Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia, yakni penglihatan,

pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan

manusia diperoleh melalui mata dan telinga (Notoatmodjo, 2010).

Menurut Suriasumantri (1999), bahwa pengetahuan merupakan

khasanah kekayaan mental yang secara langsung atau tidak langsung turut

memperkaya kehidupan kita, oleh karena pengetahuan merupakan sumber

jawaban bagi berbagai pertanyaan yang muncul dalam kehidupan. Setiap

jenis pengetahuan mempunyai ciri-ciri spesifik mengenai “apa”

(ontology), “bagaimana” (epistemology” dan “untuk apa” (Aksiologi).

Pengetahuan itu sendiri dipengaruhi oleh faktor pendidikan formal.

Pengetahuan sangat erat hubungannya dengan pendidikan, diharapkan

bahwa dengan pendidikan yang tinggi maka orang tersebut akan semakin

luas pula pengetahuannya. Akan tetapi perlu ditekankan, bukan berarti

seseorang yang berpendidikan rendah mutlak berpengtahuan rendah pula.

Hal ini mengingat bahwa peningkatan pengetahuan tidak mutlak diperoleh

dari melalui pendidikan formal saja, akan tetapi dapat diperoleh melalui
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pendidikan non formal. Pengetahuan seseorang tentang suatu objek

mengandung dua aspek yaitu aspek positif dan aspek negatif.

Kedua aspek ini yang akan menentukan sikap seseorang, semakin

banyak aspek positif dan objek yang diketahui akan menimbulan sikap

makin positif terhadap objek tertentu. Menurut teori WHO (World Health

Organization) yang dikutip oleh Notoatmodjo (2010), salah satu bentuk

objek kesehatan dapat dijabarkan oleh pengetahuan yang diperoleh dari

pengalamannya sendiri.

2. Tingkat Pengetahuan

Pengetahuan atau kognitif banyak berhubungan dengan informasi

dan pengetahuan (knowledge) sebagai domain penting dalam terbentuknya

tindakan seseorang (Ovent Behavior). Dari pengalaman dan penelitian

yang telah dilakukan ternyata perilaku yang didasari oleh pengetahuan

akan lebih langgeng daripada perilaku yang tidak didasari pengetahuan.

Untuk pengukuran suatu pengetahuan salah satu teknik yang dilakukan

adalah pengisian angket, memuat isi materi yang ingin diukur dari subyek

penelitian atau responden. Tingkat kedalaman pengetahuan yang ingin

diukur disesuaikan dengan tingkatan domain kognitif (Notoatmodjo,

2010).

Tingkatan pengetahuan didalam domain kognitif :

a. Tahu (know)

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah

dipelajari sebelumnya. Termasuk dalam pengetahuan tingkat ini adalah
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mengingat kembali (recall) terhadap suatu yang spesifik dari seluruh

bahan yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima.

b. Memahami (Comprehension)

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk

menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan dapat

menginterpretasikan materi tersebut dengan benar.

c. Aplikasi (Application)

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan

materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi real.

d. Analisis (Analysis)

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan suatu

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

di dalam suatu struktur organisasi tersebut dan masih ada kaitannya

satu sama lain.

e. Sintesis (Synthesis)

Sintesis menunjuk kepada suatu kemampuan untuk meletakkan

atau menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk

keseluruhan yang baru.

f. Evaluasi (Evaluation)

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan

justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau objek, yang

penilaiannya berdasarkan suatu kriteria yang ditentukan sendiri atau

kriteria yang telah ada.



xxiv

3. Cara Memperoleh Pengetahuan

Menurut Notoatmodjo (2010), cara memperoleh pengetahuan

adalah sebagai berikut :

a. Cara Kuno untuk Memperoleh Pengetahuan

1) Cara coba salah (Trial and Error)

Cara ini telah dipakai sebeum kebudayaan, bahkan

mungkin sebelum peradaban. Cara coba salah ini dilakukan dengan

menggunakan kemungkinan dalam memecahkan masalah dan

apabila kemungkinan itu tidak berhasil maka dicoba kemungkinan

yang lain sampai masalah tersebut dapat dipecahkan.

2) Cara Kekuasaan atau Otoritas

Sumber pengetahuan cara ini dapat berupa pemimpin-

pemimpin masyarakat baik formal maupun informal, ahli agama,

pemegang pemerintah, dan berbagai prinsip orang lain yang

menerima mempunyai otoritas, tanpa penguji terlebih dahulu atau

membuktikan kebenarannya baik berdasarkan fakta empiris

maupun penalaran sendiri.

3) Berdasarkan Pengalaman Pribadi

Pengalaman pribadi pun dapat digunakan sebagai upaya

memperoleh pengetahuan dengan cara mengulang kembali

pengalaman yang pernah diperoleh dalam memecahkan

permasalahan yang dihadapi masa lalu.
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b. Cara Modern dalam Memperoleh Pengetahuan

Cara ini disebut metode penelitian ilmiah atau lebih populer

disebut Metodologi Penelitian. Cara ini mula-mula dikembangkan oleh

Francis Bacon (1561-1626), kemudian dikembangkan oleh Deobold

Van Daven. Akhirnya lahir suatu cara untuk melakukan penelitian

yang dewasa ini kita kenal dengan istilah penelitian ilmiah.

4. Proses Tahu

Menurut Rogers (1974) yang dikutip oleh Notoatmodjo (2010),

perilaku adalah semua kegiatan atau aktifitas manusia baik yang dapat

diamati langsung maupun tidak dapat diamati pihak luar. Sedangkan

sebelum mengadopsi perilaku baru didalam diri orang tersebut terjadi

proses yang berurutan, yakni :

a. Awerenes (Kesadaran), dimana orang tersebut menyadari dalam arti

mengetahui terlebih dahulu terhadap stimulus (objek)

b. Interest (Merasa Tertarik), dimana individu mulai menaruh perhatian

dan tertarik  pada stimulus.

c. Evaluation (Menimbang-nimbang), individu akan mempertimbangkan

baik buruknya tindakan terhadap stimulus tersebut bagi dirinya, hal ini

berarti sikap responden sudah lebih baik lagi.

d. Trial, dimana individu mulai mencoba perilaku baru

e. Adaptation, dan sikapnya terhadap stimulus.
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5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan

a. Faktor Internal

1) Pendidikan

Pendidikan berarti didikan yang diberikan seseorang

terhadap perkembangan orang lain menuju kearah cita-cita tertentu

yang menentukan manusia untuk berbuat mengisi kehidupan untuk

mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan diperlukan

untuk mendapatkan informasi, misalnya hal-hal yang menunjang

kesehatan sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup. Menurut

IB Mantra yang dikutip oleh Notoatmodjo (2010), pendidikan

dapat mempengaruhi seseorang termasuk juga perilaku seseorang

akan pola hidup terutama dalam memotivasi untuk sikap berperan

serta dalam pembangunan (Nursalam, 2008) pada umumnya makin

tinggi pendidikan seseorang makin mudah menerima informasi.

2) Pekerjaan

Menurut Thomas yang dikutip oleh Nursalam (2008),

pekerjaan adalah keburukan yang harus dilakukan terutama untuk

menunjang kehidupannya dan kehidupan keluarga. Pekerjaan

bukanlah sumber kesenangan, tetapi lebih banyak merupakan cara

mencari nafkah yang membosankan, berulang dan banyak

tantangan. Sedangkan bekerja umumnya merupakan kegiatan yang

menyita waktu. Bekerja bagi ibu-ibu akan mempunyai pengaruh

terhadap kehidupan keluarga.
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3) Umur

Menurut Elisabeth BH yang dikutip oleh Nursalam (2008),

usia adalah umur individu yang terhitung mulai saat dilahirkan

sampai berulang tahun. Sedangkan menurut Hurclok (1998)

semakin cukup umur, tingkat kematangan dan kekuatan seseorang

akan lebih matang dalam berfikir dan bekerja. Dan segi

kepercayaan masyarakat seseorang yang lebih dewasa dipercaya

dari orang yang belum tinggi kedewasaanya.

b. Faktor Eksternal

1) Faktor Lingkungan

Menurut Ann Mariner (1976) yang dikutip oleh Nursalam

(2008), lingkungan merupakan seluruh kondisi yang ada disekitar

manusia dan pengaruhnya yang dapat mempengaruhi

perkembangan dan perilaku orang atau kelompok.

2) Sosial Budaya

Sistem sosial budaya yang ada pada masyarakat dapat

mempengaruhi dari sikap dalam menerima informasi. Kemajuan

teknologi akan tersedia bermacam-macam media massa yang dapat

mempengaruhi masyarakat tentang inovasi baru. Sebagai sarana

komunikasi, berbagai bentuk media massa seperti televisi, radio,

surat kabar, majalah dan lain-lain yang mempunyai pengaruh besar

terhadap pembentukan opini dan kepercayaan orang (Notoatmodjo,

2010).
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6. Kriteria Penilaian Pengetahuan

Menurut Nursalam (2008) pengetahuan seseorang dapat diketahui

dan diinterpretasikan dengan skala yang bersifat kualitatif, yaitu :

a. Baik :   Bila responden menjawab pertanyaan dengan benar

80%-100% dari pertanyaan yang diajukan.

b. Cukup : Bila responden menjawab pertanyaan dengan benar

60%-79% dari pertanyaan yang diajukan.

c. Kurang : Bila responden menjawab pertanyaan dengan benar

< 60% dari pertanyaan yang diajukan

B. Tinjauan Tentang Remaja

1. Pengertian Remaja

Remaja (Adolescence) yang berarti tumbuh kearah kematangan.

Kematangan yang dimaksud bukan hanya kematangan fisik, tetapi juga

kematangan sosial dan psikologis. Masa remaja adalah masa transisi yang

ditandai dengan adanya perubahan fisik, emosi dan psikis. Masa remaja

yakni berusia 10-19 tahun adalah suatu periode masa pemantangan organ

reproduksi manusia dan sering disebut masa pubertas (Widyastuti, 2009).

Remaja adalah masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa.

Pada masa ini terjadi perubahan yang cukup bermakna baik secara fisik

biologis, mental, dan psikologis. Perubahan-perubahan tersebut dapat

menyebabkan kekacauan-kekacauan batin pada remaja sehingga masa

remaja sering juga disebut sebagai masa pancaroba (Hurlock, 2005).
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2. Masa – Masa Remaja

Menurut Hurlock (2005) mengemukakan bahwa masa remaja

dibagi dalam tiga tahap yaitu masa remaja awal (11-13 tahun), remaja

pertengahan (14-16 tahun) dan masa remaja lanjut (17-20 tahun). Masa

remaja memiliki ciri-ciri yang membedakan dengan periode sebelumnya

dan sesudahnya.

Ciri-ciri tersebut antara lain:

a. Masa remaja sebagai periode yang penting

Semua periode dalam kehidupan adalah penting namun kadar

kepentingannya berbeda-beda. Pada periode remaja, baik akibat

langsung maupun jangka panjang tetap penting karena akibat fisik dan

psikologi.

b. Masa remaja sebagai periode peralihan

Pada  masa ini remaja mengalami transisi dalam beberapa aspek

seperti : transisi dalam segi fisik, kehidupan ekonomi, kehidupan

sosial, pemahaman, serta transisi dalan nilai-nilai moral.

c. Masa remaja sebagai periode perubahan

Tingkat perubahan dalam sikap dan perilaku selama masa remaja

sejajar dengan tingkat perubahan fisik. Ada empat perubahan yang

sama dan bersifat universal yaitu: meningkatnya emosi, perubahan

tubuh, adanya perubahan minat dan perilaku, serta bersifat ambivalen

terhadap setiap perubahan.
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d. Masa remaja sebagai usia bermasalah

Setiap periode mempunyai masalah sendiri, namun masalah masa

remaja sering menjadi masalah yang sulit diatasi.

e. Masa remaja sebagai masa mencari identitas

Ada tahun-tahun awal masa remaja, penyesuaian diri dengan

kelompok masih penting tetapi lambat laun para remaja mulai

mendambakan identitas diri

f. Masa remaja sebagai usia yang menimbulkan ketakutan

Adanya anggapan bahwa remaja adalah anak-anak yang tidak rapih

dan tidak dapat dipercaya serta cenderung berprilaku merusak,

menyebabkan orang dewasa yang harus membimbing dan dan

mengawasi kehidupan remaja.

g. Masa remaja sebagai masa yang tidak realistik

Remaja memiliki aspirasi yang tinggi sehingga menyebabkan tidak

tercapai tujuan yang diinginkan. Pengalaman pribadi dan sosial yang

semakin luas dan banyak serta peningkatan kemampuan berpikir

rasional, diharapkan remaja mampu melihat dirinya, keluarga, bahkan

kehidupan secara umum dengan cara realistis.

h. Masa remaja sebagai ambang masa dewasa

Dengan semakin meningkat usia kematangan yang sah, para remaja

menjadi gelisah untuk memberi kesan bahwa mereka sudah hampir

dewasa.
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3. Perubahan Fisik pada Remaja

Menurut Widyastuti (2009) pada masa remaja terjadi perubahan

fisik yang cepat disertai dengan banyak perubahan organ-organ reproduksi

(organ seksual) sehingga tercapai kematangan yang ditunjukkan dengan

kemampuan melaksanakan fungsi reproduksi. Perubahan yang terjadi pada

pertumbuhan tersesbut diikuti munculnya tanda-tanda berikut :

a. Tanda-tanda seks primer

Tanda-tanda seks primer yang dimaksud adalah organ seks. Pada laki-

laki Gonad atau testes. Organ tersebut terletas dalam scrotum. Pada

umur 14 tahun baru sekitar 10% dari ukuran matang. Setelah itu terjadi

pertumubuhan yang pesat selama satu atau dua tahun.\, kemudian

pertumbuhan menurun. Testes berkembang penuh pada usia 20 atau 21

tahun.

Semua organ wanita tumbuh selama masa puber. Namun tingkat

kecepatan antara organ yang satu dengan yang lain berbeda. Berat

uterus pada anak usia 11 atau 12 tahun kira-kira 5,3 tahun, pada usia

16 tahun rata-rata beratnya 43 gram.

b. Tanda-tanda seks sekunder

1) Remaja Laki-Laki

a) Rambut

Rambut yang mencolok tumbuh pada masa remaja adalah

rambut pada kemaluan. Ketika rambut kemalian hamper selesai
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tumbuh, maka menyusul rambut di ketiak dan di wajah seperti

kumis dan cambang.

b) Kulit

Kulit menjadi lebih kasar, tidak jernih dan pori-pori membesar.

c) Kelenjar lemak dan keringat

Kelenjar lemak dibawah kulit menjadi lebih aktif.

d) Otot

Otot-otot pada tubuh remaja semakin bertambah besar dan

kuat.

e) Suara

Seirama dengan pertumbuhan rambut pada kemaluan terjadi

perubahan suara. Mula-mula agak serak dan kemudian

volumenya juga meningkat.

2) Remaja Perempuan

a) Rambut

Rambut kemaluan wanita juga tumbuh sepertinya halnya laki-

laki. Tumbuhnya rambut kemaluan ini terjadi setelah pinggul

dan payudara berkembang. Rambut pada ketiak dan wajah

mulai tampak setelah haid.

b) Pinggul

Pinggul membesar, berkembang dan membulat.
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c) Kulit

Kulit seperti halnya laki-laki menjadi lebih kasar, lebih tebal,

pori-pori membesar. Akan tetapi berbeda dengan laki-laki kulit

wanita tetap lembut.

d) Kelenjar lemak dan kelenjar keringat

Kelenjar lemak dan kelenjar keringat menjadi lebih aktif.

Sumbatan kelenjar keringat menyebabkan jerawat.

e) Otot

Menjelang masa puber otot semakin membesar dan kuat.

f) Suara

Suara berubah menjadi merdu. Suara serak jarang terjadi pada

wanita.

g) Payudara

Pertumbuhan payudara pada masa pubertas, buah dada

berkembang. Pertumbuhan buah dada dapat dipakai sebagai

salah satu indikator maturitas perempuan. Pertumbuhan

payudara dapat diurutkan dimulai pada stadium 1 yaitu hanya

berupa penonjolan puting dan sedikit pembengkakan jejaring

dibawahnya, stadium ini terjadi pada usia 10-12 tahun. Pada

stadium 2, payudara mulai sedikit membesar di sekitar puting

dan areola (daerah hitam sekitar puting), disertai dengan

peluasan areola. Pada stadium 3,  Areola, puting susu dan

jejaring payudara tampak semakin menonjol dan membesar,
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tetapi putting dan areola masil belum tampak terpisah dari

jejaring sekitarnya. Pada stadium 4, stadium matang, papilla

menonjol, areola melebar, jejaring payudara membesar dan

menonjol membentuk payudara dewasa (Widyastuti, 2009).

C. Tinjauan tentang Pemeriksaan Payudara Sendiri (SADARI)

1. Pegertian Pemeriksaan Payudara Sendiri (SADARI)

Masih banyak wanita yang belum menyadari pentingnya mereka

melakukan pemeriksaan dini terhadap payudaranya. Dalam kenyataan

sehari-hari, banyak wanita datang ke dokter setelah mereka menyadari

adanya benjolan yang terus membesar dan dibiarkan begitu saja, dengan

alasan ekonomi khawatir harus dioperasi. Alasan keuangan yang tidak

memadai, membuat mereka enggan memeriksakan ke dokter. Namun,

beberapa wanita yang peduli dengan kesehatan payudaranya

memeriksakan payudaranya sejak dini ke dokter atas kesadaran mereka

sendiri.

Pemeriksaan payudara sendiri atau dikenal dengan singkatan

SADARI. Pemeriksaan payudara sendiri adalah pemeriksaan pada

payudara sendiri yang dilakukan setiap bulan sesudah haid untuk

mendeteksi secara dini adanya tonjolan yang mungkin menyebabkan

kanker pada payudara (Suryaningsih, 2013).

SADARI adalah pemeriksaan yang dilakukan sebagai deteksi

dini kanker payudara yang sangat mudah dilakukan oleh setiap wanita

untuk mencari benjolan yang dicurigai atau kelainan lainnya. SADARI
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merupakan benjolan pada payudara yang tidak normal

dan dapat tumbuh secara perlahan-lahan dan selalu merupakan

penyakit yang berbahaya. SADARI merupakan pemeriksaan payudara

sendiri secara manual. SADARI merupakan upaya yang dilakukan untuk

mengenal dan mengetahui secara dini kelainan yang terjadi pada payudara

(Nugroho, 2011).

Pemeriksaan payuadara sendiri (SADARI) adalah pemeriksaan

payudara sendiri untuk dapat menemukan adanya benjolan abnormal.

Pemeriksaan ini dapat dilakukan sendiri tanpa harus pergi ke petugas

kesehatan dan tanpa harus mengeluarkan biaya. American Cancer Society

dalam proyek skrening kanker payudara menganjurkan pemeriksaan

SADARI walaupun tidak dijumpai keluhan apapun. Dengan melakukan

deteksi dini dapat menekan angka kematian sebesar 25-30%. Dalam

melakukan deteksi dini seperti SADARI diperlukan minat dan kesadaran

akan pentingnya kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup serta

menjaga kualitas hidup untuk lebih baik (Mulyani, 2013).

Bentuk payudara biasanya berubah-ubah sebelum memasuki

masa menstruasi, biasanya payuadara terasa membesar, lunak, atau ada

benjolan dan kembali normal ketika masa menstruasi selesai. Yang

terpenting adalah mengenali perubahan mana yang biasa terjadi dan mana

yang tidak keadaan normal dari payudara sendiri. Pemeriksaan payudar

sendiri (SADARI) secara rutin untuk dapat merasakan dan mengenal

lekuk-lekuk payudara sehingga jika terjadi perubahan dapat segera
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diketahui. Waktu terbai untuk memeriksa payudara adalah 7 sampai 10

hari setelah menstruasi selesai. Pada saat itu, payudara terasa lunak.

Pemeriksaan tidak tepat dilakukan pada menjelang dan sewaktu

menstruasi (Bustan, 2007).

American Cancer Society merekomendasikan agar sejak usia 20

tahun, kaum wanita memeriksakan payudaranya setiap tiga tahun sekali

sampai usia 40 tahun. Sesudahnya pemeriksaan dapat dilakukan sekali

dalam setahun. Meskipun sebelum umur 20 tahun benjolan pada payudara

bisa dijumpai, tetapi potensi keganasannya sangat kecil (Setiati, 2009)

2. Tujuan Pemeriksaan Payudara Sendiri (SADARI)

Tujuan dilakukannya SADARI adalah untuk mendeteksi adanya

kelainan-kelainan pada payudara baik struktur, bentuk ataupun tekstur

(Suryaningsih, 2013).

Tujuan dari pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) secara

rutin adalah untuk merasakan dan mengenal lekuk-lekuk payudara

sehingga jika terjadi perubahan dapat segera diketahui. Kebanyakan

kanker payudara ditemukan pertama kali oleh kaum wanita sendiri.

Apabila kanker payudara ditemukan secara dini dan diobati secara tepat,

harapan sembuh sangat besar. Belajar memeriksa payudara secara benar

dapat menyelamatkan hidup wanita. Karena itu penting sekali

pemeriksaan payudara dilakukan setiap bulan (Suryaningsih, 2013).

Menurut Nisman (2011) tujuan SADARI sangat perlu dilakukan

dengan bertujuan mengurangi kejadian kanker payudara sebagai berikut.
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a. SADARI hanya mendeteksi secara dini kanker payudara, bukan untuk

mencegah kanker payudara. Dengan adanya deteksi dini maka kanker

payudara dapat terdeteksi pada stadium awal sehingga pengobatan dini

akan memperpanjang harapan hidup penderita kanker payudara.

b. Menurunkan angka kematian penderita karena kanker yang ditemukan

pada stadium awal akan memberikan harapan hidup lebih lama

3. Waktu Pelaksanaan Pemeriksaan Payudara Sendiri (SADARI)

SADARI dilakukan oleh setiap wanita yang telah memiliki

siklus menstruasi dan wanita yang telah mengakhiri siklus menstruasi

(menopause). SADARI dilakukan setiap 3 bulan sekali selama lebih

kurang 5 menit antara hari kelima dan kesepuluh dari siklus menstruasi

dengan menghitung hari pertama menstruasi sebagai hari pertama.

SADARI dapat juga langsung dilakukan apabila dicurigai adanya

kelainan pada payudara. (Suryaningsih, 2009).

Menurut Nisman 2011, wanita yang dianjurkan melakukan

SADARI atau Breast Self Examination (BSE) untuk mengurangi memicu

kejadian kanker payudara waktu pelaksanaan SADARI sebagai berikut :

a. Wanita usia subur : 7-8 hari setelah menstruasi

b. Wanita pascamenopause : pada waktu tertentu setiap bulan

c. Setiap wanita berusia diatas 20 tahun perlu melakukan pemeriksan

payudara sendiri (SADARI)setiap bulan.
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d. Wanita yang berisiko tinggi sebelum mencapai 50 tahun perlu

melakukan mamografi setiap tahun, pemeriksaan payudara oleh dokter

setiap 2 tahun.

e. Wanita yang berusia antara 20-40 tahun

1) Mamogram awal atau dasar antara usia 35 sampai 40 tahun.

2) Melakukan pengujian payudara pada dokter setiap 3 tahun.

f. Wanita yang berusia antara 40-49 tahun melakukan pemeriksaan

payudara pada dokter dan mamografi setiap 1-2 tahun.

g. Wanita yang berusia diatas 50 tahun melakukan pemeriksaan payudara

pada dokter dan mamogarfi setiap tahun.

Waktu pelaksanaan SADARI yaitu sebagai berikut.

a. Haid teratur : Waktu terbaik adalah hari terakhir masa haid yaitu hari

ke-5 sampai hari ke-7 ketika payudara sedang mengendur dan lunak

b. Haid tidak teratur : Setiap 6 bulan sekali, saat baru selesai manstruasi

yaitu hari ke-5 sampai hari ke-7 ketika payudara sedang mengendur

dan lunak

c. Saat mandi atau setelah mandi : 5 sampai 10 menit setiap bulan

periksa payudara

4. Langkah-langkah pemeriksaan payudara sendiri

Langkah-langkah pemerikasaan payudara sendiri menurut Hendra

(2010) adalah sebagai berikut.

a. Melihat Perubahan di Hadapan Cermin.

1) Tahap 1
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Lihat pada cermin, bentuk dan keseimbangan bentuk payudara

(simetris atau tidak). Cara melakukan : Melihat perubahan bentuk

dan besarnya payudara, perubahan puting susu, serta kulit payudara

di depan kaca. Sambil berdiri tegak depan cermin, posisi kedua

lengan lurus ke bawah disamping badan.

2) Tahap 2

Periksa payudara dengan tangan diangkat di atas kepala untuk

melihat retraksi kulit atau perlekatan tumor terhadap otot atau

fascia dibawahnya.

3) Tahap 3

Berdiri tegak di depan cermin dengan tangan disamping kanan

dan kiri. Miringkan badan ke kanan dan kiri untuk melihat

perubahan pada payudara

4) Tahap 4

Menegangkan otot-otot bagian dada dengan berkacak pinggang,

tangan menekan pinggul dimaksudkan untuk menegangkan otot

di daerah axilla.

b. Melihat Perubahan Bentuk Payudara dengan Berbaring.

1) Tahap 1. Persiapan

Dimulai dari payudara kanan. Berbaring menghadap ke kiri

dengan membengkokkan kedua lutut. Letakkan bantal atau handuk

mandi yang telah dilipat di bawah bahu sebelah kanan untuk

menaikan bagian yang akan diperiksa. Kemudian letakkan tangan
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kanan di bawah kepala. Gunakan tangan kiri untuk memeriksa

payudara kanan. Gunakan telapak jari-jari untuk memeriksa

sembarang benjolan atau penebalan. Periksa payudara dengan

menggunakan Vertical Strip dan Circular.

2) Tahap 2. Pemeriksaan Payudara dengan Vertical Strip

Memeriksa seluruh bagian payudara dengan cara vertical,

dari tulang selangka di bagian atas ke bra-line di bagian bawah,

dan

garis tengah antara kedua payudara ke garis tengah bagian ketiak.

Gunakan tangan kiri untuk mengawali pijatan pada ketiak

kemudian putar dan tekan kuat untuk merasakan benjolan.

Gerakkan tangan perlahan-lahan ke bawah bra line dengan putaran

ringan dan tekan kuat di setiap tempat. Di bagian bawah bra line,

bergerak kurang lebih 2 cm kekiri dan terus ke arah atas menuju

tulang selangka dengan memutar dan menekan. Bergeraklah ke

atas dan ke bawah mengikuti pijatan dan meliputi seluruh bagian

yang ditunjuk.

3) Tahap 3. Pemeriksaan Payudara dengan Cara Memutar.

Berawal dari bagian atas payudara, buat putaran yang besar.

Bergeraklah sekeliling payudara dengan meperhatikan benjolan

yang luar biasa. Buatlah sekurang-kurangnya tiga putaran kecil

sampai ke puting payudara. Lakukan sebanyak 2 kali, sekali
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dengan tekanan ringan dan sekali dengan tekanan kuat dan jangan

lupa periksa bagian bawah areola mammae.

4) Tahap 4. Pemeriksaan Cairan Di Puting Payudara.

Menggunakan kedua tangan, kemudian tekan payudara

Anda untuk melihat adanya cairan abnormal dari puting payudara.

5) Tahap 5. Memeriksa Ketiak

Letakkan tangan kanan ke samping dan rasakan ketiak

dengan teliti apakah teraba benjolan abnormal atau tidak. Lakukan

bergantian pada payudara sebelah kiri juga (Hendra, 2010). Untuk

lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 4.

5. Cara Perawatan Pada Payudara

Menurut Chyntia (2009), cara menjaga payudara agar tetap sehat

dan indah :

a. Selalu gunakan bra untuk menjaga keindahan bentuk payudara.

Memilih ukuran bra yang sesuai agar dapat menopang payudara

dengan baik

b. Mengoleskan minyak zaitun pada payudara untuk menjaga

kelembaban payudara

c. Mengkonsumsi sayuran untuk menjaga kesehatan payudara dari

dalam tubuh.

d. Menjaga kebersihan payudara secara rutin di daerah seputar putting

susu dengan kapas yang telah dibasahi dengan air hangat.
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BAB III

KERANGKA KONSEP

A. Dasar Pemikiran

Masa remaja adalah masa transisi yang ditandai dengan adanya

perubahan fisik, emosi dan psikis. Masa remaja adalah suatu periode masa

pemantangan organ reproduksi manusia dan sering disebut masa pubertas

(Widyastuti, 2009). Namun dalam perkembangannya banyak remaja

mengalami masalah kesehatan. Salah satunya adalah kanker payudara yang

dimulai dengan adanya benjolan pada payudara pada remaja putri.

Kanker payudara 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. Untuk

mendeteksi adanya kanker payudara secara dini dapat dilakukan dengan

SADARI.

Pengetahuan yang baik tentang pemeriksaan payudara sendiri

(SADARI) secara tidak langsung akan mendorong individu untuk melakukan

pemeriksaan payudara sendiri. Hal ini dimaksudkan untuk mendeteksi secara

dini bila terdapat benjolan pada payudara yang dapat memicu kanker

payudara. Pengetahuan tentang SADARI ini dapat meliputi tujuan dilakukan
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Tujuan SADARI

Waktu SADARI

Langkah-Langkah SADARI

SADARI
Pengetahuan Tentang

SADARI

SADARI, waktu pelaksanaan SADARI dan langkah-langkah dilakukannya

SADARI.

B. Kerangka Pikir Penelitian

Adapun skema kerangka pikir penelitian sebagai berikut :

Keterangan :

:  Variabel yang diteliti

:  Garis variabel

C. Variabel Penelitian

1. Variabel Bebas (Independen Variabel)

Adalah variabel yang dapat mempengaruhi variabel terikat.

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pengetahuan tentang

pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) yang terdiri dari tujuan

SADARI, waktu SADARI dan langkah-langkah SADARI.

2. Variabel Terikat (Dependen Variabel)

Variabel TerikatVariabel Bebas
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Adalah variabel yang dapat dipengaruhi oleh variabel bebas.

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah pemeriksaan payudara sendiri

(SADARI).

D. Definisi Operasional dan Kriteria Obyektif

1. Remaja yang dimaksud dalam penelitian ini adalah remaja putri atau siswa

kelas XI SMAS Kartika XX-2 Kendari tahun 2017.

2. Pengetahuan adalah pengetahuan remaja tentang SADARI yang terdiri

dari tujuan, waktu dan langkah-langkah SADARI.

3. Tujuan SADARI yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengetahuan

remaja tentang tujuan dilakukannya SADARI yang terdiri dari SADARI

dilakukan untuk apa, tujuan SADARI secara rutin apa, melakukan

SADARI dengan benar agar apa, tujuan pelaksanaan SADARI, harapan

dengan adanya SADARI yang diukur dengan menggunakan 5 pertanyaan

jenis multiple choice dan dinilai dengan skala Gutmann dimana jawaban

benar diberi nilai 1 dan apabila jawaban salah diberi nilai 0.

Kriteria objektif sebagai berikut :

Baik : Bila responden menjawab pertanyaan dengan benar 80%-

100%

Cukup : Bila responden menjawab pertanyaan dengan benar

60%-79%

Kurang : Bila responden menjawab pertanyaan dengan benar <

60% (Nursalam, 2010).
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4. Waktu Pelaksanaan SADARI yang dimaksud dalam penelitian ini adalah

pengetahuan remaja tentang wanita pada fase apa saja yang melaksanakan

SADARI, pelaksanaan SADARI dapat dilakukan setiap kapan saja,

pelaksanaan SADARI pada wanita dengan menstruasi teratur, pelaksanaan

SADARI pada wanita dengan menstruasi tidak teratur dan pelaksanaan

SADARI pada wanita usia 50 tahun, dengan memberikan 5 pertanyaan

jenis multiple choice, dan dinilai dengan skala Gutmann dimana jawaban

benar diberi nilai 1 dan apabila jawaban salah diberi nilai 0.

Kriteria objektif sebagai berikut :

Baik : Bila responden menjawab pertanyaan dengan benar 80%-

100%.

Cukup : Bila responden menjawab pertanyaan dengan benar

60%-79%.

Kurang : Bila responden menjawab pertanyaan dengan benar <

60% (Nursalam, 2010).

5. Langkah-Langkah SADARI yang dimaksud dalam penelitian ini adalah

pengetahuan responden tentang langkah-langkah pelaksanaan SADARI

yang terdiri dari langkah SADARI dengan dua langkah apa saja, langkah 1

SADARI dengan melihat cermin apa, langkah 2 SADARI dengan melihat

cermin apa saja, langkah 3 SADARI dengan melihat cermin apa, langkah

4 SADARI dengan melihat cermin apa,  langkah 1 SADARI dengan posisi

berbaring apa, langkah 2 SADARI dengan posisi berbaring apa, langkah 3

SADARI dengan posisi berbaring apa, langkah 4 SADARI dengan posisi
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berbaring apa, langkah 5 SADARI dengan posisi berbaring apa, yang

kemudian diukur dengan memberikan 10 pertanyaan jenis multiple choice,

dan dinilai dengan skala Gutmann dimana jawaban benar diberi nilai 1 dan

apabila jawaban salah diberi nilai 0.

Kriteria objektif sebagai berikut :

Baik : Bila responden menjawab pertanyaan dengan benar 80%-

100%.

Cukup : Bila responden menjawab pertanyaan dengan benar

60%-79%.

Kurang : Bila responden menjawab pertanyaan dengan benar <

60% (Nursalam, 2010).

6. Pengetahuan tentang SADARI yang dimaksud dalam penelitian ini adalah

pengetahuan remaja siswi SMAS Kartika XX-2 Kendari tentang SADARI

yang meliputi tujuan SADARI, waktu pelaksanaan SADARI dan langkah-

langkah  SADARI. Dimana pengetahuan tentang SADARI merupakan

skor akumulasi yang diperoleh responden dari 3 variabel yang diteliti

kemudian dipersentasekan untuk mendapatkan kategori pengetahuan

responden sesuai dengan kriteria obejktif yang telah ditentukan. Adapun

kriteria objektif sebagai berikut :

Baik : Bila responden menjawab pertanyaan dengan benar 80%-

100%

Cukup : Bila responden menjawab pertanyaan dengan benar

60%-79%
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Kurang : Bila responden menjawab pertanyaan dengan benar <

60% (Nursalam, 2010).
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BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Desain Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan desain penelitian survey.

Metode penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang dilakukan

dengan tujuan utama untuk membuat gambaran atau deskriptif tentang suatu

keadaan secara obyektif. Metode penelitian deskriptif digunakan untuk

memecahkan atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi pada situasi

sekarang (Notoatmodjo, 2012). Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan

gambaran pengetahuan siswi tentang SADARI di SMAS Kartika XX-2

Kendari Tahun 2017.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di SMAS Kartika XX-2 Kendari.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2017.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi Penelitian

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang akan diteliti

(Notoatmodjo, 2012). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswi

kelas XI SMAS Kartika XX-2 TA 2016/2017 yang berjumlah 120 orang.
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2. Sampel Penelitian

Sampel adalah sebagian dari populasi yang dipilih dengan cara

tertentu hingga dianggap mewakili populasinya (Notoatmodjo, 2012).

Dalam penentuan sampel apabila populasi sudah di ketahui maka menurut

Riduwan 2006 di gunakan rumus sampel sebagai berikut := . (Rumus Taro yamane dalam Riduwan, 2006)

Keterangan :

N : Besar populasi

n : Besar sampel

d2 : presisi yang di tetapkan 10% (d=0,1)

Berdasarkan hal tersebut, maka jumlah sampel yaitu :

n = .( . )
n = ,
n = 54,5454 dibulatkan menjadi 55, berdasarkan hal tersebut maka di

ambil sampel sebanyak 55 orang siswi.

Kemudian untuk menentukan jumlah sampel yang diambil perkelasnya

berdasarkan rumus Arikunto (2008) :

= ℎ ℎ
Kelas XI IPA 1 : x 55 = 12,83 dibulatkan menjadi 13

Kelas XI IPA 2 : x 55  = 11,92 dibulatkan menjadi 12
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Kelas XI IPA 3 : x 55 = 11,46 dibulatkan menjadi 11

Kelas XI IPS 1 : x 55 = 10,08 dibulatkan menjadi 10

Kelas XI IPS 2 : x 55  = 8,7 dibulatkan menjadi 9

Total keseluruhan adalah 55 orang siswi.

3. Teknik Pengambilan Sampel

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan

dengan cara Simpel Random Sampling yaitu cara pengambilan sampel

secara acak sederhana dimana setiap anggota atau unit dari populasi

memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel penelitian.

D. Instrumen Penelitian

Instrument atau alat yang digunakan dalam penelitian ini berupa

lembar kuisioner.

E. Jenis dan Cara Pengumpulan Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data tentang pengetahuan SADARI yang

diperoleh melalui wawancara langsung kepada responden tentang

pengetahuan responden tentang pemeriksaan payudara sendiri (SADARI).

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data tentang jumlah remaja putri dan

gambaran lokasi  dan diperoleh dari instansi terkait mengenai data jumlah

mahasiswa dan profil SMA Kartika XX-2.
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3. Prosedur Pengumpulan Data

a. Izin Penelitian

Penelitian dimulai setelah mendapat izin dari institusi tempat

penelitian.

b. Pelaksanan Penelitian

Pelaksana penelitian dilakukan oleh peneliti sendiri.

c. Informed Concent

Setiap responden diberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan dari

penelitian, dan diberikan kesempatan bertanya tentang penelitian ini.

Responden yang setuju diminta untuk menandatangani surat bersedia

menjadi reponden.

d. Prosedur Pelaksanaan

Setelah responden ditetapkan sesuai dengan kriteria sampel, peneliti

melakukan pengumpulan data untuk mengetahui bagaimana gambaran

pengetahuan responden.

F. Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan dari responden diolah dengan langkah-

langkah sebagai berikut :

1. Editing, melakukan penilaian terhadap data yang diperoleh kemudian

diteliti apakah terdapat kekeliruan atau data tidak lengkap dalam

penelitiannya.

2. Coding, memberikan kode pada setiap data yang yang ada dengan maksud

memudahkan dalam menganalisa data.
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3. Scoring, memberikan skor pada data yang telah dikumpulkan.

4. Tabulating, menyusun data dalam bentuk table distribusi frekuensi.

G. Analisa Data

Analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan untuk mendapatkan

persentase hasil  identifikasi setiap variabel yang diteliti untuk memperoleh

gambaran pengetahuan responden. Data yang sudah diolah dianalisis dengan

menggunakan rumus sebagai berikut:

= ×
Keterangan :

X = Nilai persentase yang diperoleh

a = Jumlah pertanyaan yang dijawab benar

n = Jumlah pertanyaan

k = Konstanta (100%) (Arikunto, 2008).

Kemudian data yang sudah diolah dianalisis dengan menggunakan

rumus sebagai berikut:

= ×
Keterangan :

X = Nilai persentase yang diperoleh

f = frekuensi variable yang di teliti

n = Jumlah sampel penelitian

k = Konstanta (100%) (Candra, 2008).
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H. Penyajian Data

Data dari hasil penelitian ini akan disajikan dalam bentuk tabel

distribusi frekuensi yang disertai dengan narasi untuk dapat memberikan

gambaran pengetahuan responden.
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BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Letak Geografis

Sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS) Kartika XX-2

Kendari merupakan salah satu SMA yang ada di Kota Kendari yang

terletak di Jl. Palapa No. 8 Kelurahan Kemaraya Kecamatan Kendari

Barat Telp. (0401) 3111406. Saat ini SMA Kartika XX-2 Kendari

sudah terakreditasi A dalam penyelenggaraan pendidikan menengah

atas.

Sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS) Kartika XX-2

Kendari didirkan tahun 1985 dan mulai beroperasi pada tahun 1990

dengan status kepemilikan adalah Yayasan.

b. Jumlah Siswa

Jumlah seluruh siswa Sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS)

Kartika XX-2 Kendari pada tahun ajaran 2016/2017 adalah 646 orang

yang terdiri dari Kelas X berjumlah 177 orang siswa, Kelas XI

berjumlah 240 orang siswa dan Kelas XII sebanyak 229 orang siswa.

c. Ketenagaan

Sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS) Kartika XX-2

Kendari dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah dengan jumlah Guru
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Tetap Yayasan 14 orang, Guru PNS Dipekerjakan (DPK) sebanyak 23

orang, Staf Tata Usaha Non PNS 1 orang.

d. Motto, Visi dan Misi

1) Motto

Disiplin adalah Kunci Sukses, Kejujuran, Keadilan Harus

Bermula dari Diri Sendiri. Kelasku adalah Perpustakaanku.

2) Visi

Menjadikan Sekolah Mandiri, Unggul dalam Prestasi,

Berbudaya Lingkungan yang Dilandasi Hukum dan Taqwa

(IMTAQ).

3) Misi

a) Melaksanakan pendidikan, pembelajaran dan pembimbingan

seara kreatif, inovatif, actual, melalui guru yang kompeten dan

professional.

b) Melaksanakan dan mengembangkan kompetensi peserta didik

secara akademis dan non akademis.

c) Menumbuhkan sikap peserta didik untuk berprestasi dan

berbudaya yang dilandasi Iman dan Taqwa.

d) Membangun dan mengembangkan komitmen warga sekolah

untuk cinta pada lingkungan

e) Mengembangkan layanan pendidikan yang efektif dan efisien

berbasis kekinian dan kepuasan masyarakat.
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2. Karakteristik Responden

a. Umur Responden

Tabel 5.1 Distribusi   Umur   Responden   di  SMAS  Kartika XX-
2

Kendari Tahun 2017

No Umur Frekuensi Presentase (%)
1 16 9 16,4
2 17 42 76,4
3 18 4 7,3

Jumlah 55 100
Sumber : Data Primer Diolah Juli 2017

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa sebagian besar

responden adalah berusia 17 tahun yakni sebanyak 42 orang (76,4%)

dan frekuensi terendah adalah responden berusia 18 orang yaitu

sebanyak 4 orang (7,3%).

b. Kelas Responden

Tabel 5.2 Distribusi   Kelas Responden   di  SMAS  Kartika XX-
2

Kendari Tahun 2017

No Kelas Frekuensi Presentase (%)
1 XI IPA 1 13 23,6
2 XI IPA 2 12 21,8
3 XI IPA 3 11 20,0
4 XI IPS 1 10 18,2
5 XI IPS 2 9 16,4

Jumlah 55 100
Sumber : Data Primer Diolah Juli 2017

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa frekuensi tertinggi

responden responden adalah responden dari kelas XI IPA 1 yakni

sebanyak 13 orang (23,6%) dan frekuensi terendah adalah responden

dari kelas XI IPS 2 yaitu sebanyak 9 orang (16,4%).
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3. Variabel Penelitian

a. Pengetahuan Tentang Tujuan SADARI

Tabel 5.3 Distribusi    Frekuensi   Pengetahuan    Remaja
Tentang

Tujuan SADARI di SMAS Kartika XX-2 Kendari
Tahun

2017

No Tujuan SADARI Frekuensi Presentase (%)
1 Baik 37 67,3
2 Cukup 17 30,9
3 Kurang 1 1,8

Jumlah 55 100
Sumber : Data Primer Diolah Juli 2017

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa frekuensi tertinggi

adalah responden yang memiliki pengetahuan baik tentang tujuan

SADARI yakni sebanyak 37 orang (67,3%) dan frekuensi terendah

adalah responden memiliki pengetahuan kurang tentang tujuan

SADARI yaitu sebanyak 1 orang (1,8%).

b. Pengetahuan Tentang Waktu Pelaksanaan SADARI

Tabel 5.4 Distribusi   Frekuensi   Pengetahuan   Remaja   Tentang
Waktu Pelaksanaan SADARI di SMAS Kartika XX-2
Kendari Tahun 2017

No Waktu  Pelaksanaan
SADARI

Frekuensi Presentase (%)

1 Baik 3 5.5
2 Cukup 16 29.1
3 Kurang 36 65.5

Jumlah 55 100
Sumber : Data Primer Diolah Juli 2017

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa frekuensi tertinggi

adalah responden yang memiliki pengetahuan kurang tentang waktu



lviii

pelaksanaan SADARI yakni sebanyak 36 orang (65,5%) dan frekuensi

terendah adalah responden memiliki pengetahuan baik tentang waktu

pelaksanaan SADARI yaitu sebanyak 3 orang (5,5%).

c. Pengetahuan Tentang Langkah-Langkah SADARI

Tabel 5.5 Distribusi   Frekuensi   Pengetahuan   Remaja   Tentang
Langkah - Langkah  SADARI di  SMAS  Kartika  XX-

2
Kendari Tahun 2017

No Langkah-Langkah
SADARI

Frekuensi Presentase
(%)

1 Baik 22 40,0
2 Cukup 29 52,7
3 Kurang 4 7,3

Jumlah 55 100
Sumber : Data Primer Diolah Juli 2017

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa frekuensi tertinggi

adalah responden yang memiliki pengetahuan cukup tentang langkah-

langkah SADARI yakni sebanyak 29 orang (52,7%) dan frekuensi

terendah adalah responden memiliki pengetahuan kurang tentang

langkah-langkah SADARI yaitu sebanyak 4 orang (7,3%).

d. Pengetahuan Tentang SADARI

Tabel 5.6 Distribusi   Frekuensi   Pengetahuan   Remaja   Tentang
SADARI di  SMAS  Kartika  XX-2 Kendari Tahun

2017

No Pengetahuan Tentang
SADARI

Frekuensi Presentase
(%)

1 Baik 7 12,7
2 Cukup 41 74,6
3 Kurang 7 12,7

Jumlah 55 100
Sumber : Data Primer Diolah Juli 2017
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Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa frekuensi tertinggi

adalah responden yang memiliki pengetahuan cukup tentang SADARI

yakni sebanyak 41 orang (74,6%) dan frekuensi terendah adalah

responden memiliki pengetahuan baik dan kurang tentang SADARI

yaitu sebanyak masing-masing sebanyak 7 orang (12,7%).

B. Pembahasan

1. Pengetahuan Responden tentang Tujuan SADARI di  SMAS  Kartika
XX-2 Kendari Tahun 2017

Dari hasil penelitian pada tabel 5.3 tentang Tujuan SADARI

Responden di SMAS Kartika XX-2 Kendari Tahun 2017 diketahui bahwa

frekuensi tertinggi adalah responden yang memiliki pengetahuan baik

tentang tujuan SADARI yakni sebanyak 37 orang (67,3%), pengetahuan

yang cukup tentang tujuan SADARI sebanyak 17 orang (30,9%) dan

frekuensi terendah adalah responden memiliki pengetahuan kurang tentang

tujuan SADARI yaitu sebanyak 1 orang (1,8%).

Data dari penelitian bahwa pada variabel Tujuan SADARI terdapat

37 orang (67,3%) responden yang memiliki pengetahuan baik tentang

Tujuan SADARI. Dari penelitian diketahui bahwa responden dalam

penelitian ini terdiri dari kelas IPA dan IPS, dimana kelas IPA sebanyak 3

kelas dan kelas IPS sebanyak 2 kelas. Pada Jurusan IPA memiliki dasar

materi yang berhubungan dengan sistem reproduksi sehingga

pengetahuannya baik, sedangkan Jurusan IPS pengetahuan yang dimiliki

dapat diperoleh dari pendidikan non formal seperti informasi dari orang

lain, atau internet. Hal ini dipertegas oleh Notoatmodjo (2003) bahwa
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sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh dari mata dan telinga.

Pengetahuan umumnya datang dari pengalaman, juga bisa didapat dari

informasi yang disampaikan oleh guru, orang tua, teman, buku, dan media

massa.

Terdapat responden yang tingkat pengetahuannya cukup yaitu

sebanyak 17 orang (30,9%). Adanya responden yang memiliki

pengetahuan cukup karena saat mereka mendapatkan informasi baik

formal maupun non formal mereka belum memahami dengan baik.

Responden yang memiliki pengetahuan kurang sebanyak 1 orang (1,8%).

Hal ini disebabkan kemauan responden yang kurang dalam menerima dan

mengelola informasi yang diterimanya, juga didukung kesadaran

responden untuk mencari tahu tentang penyakit tersebut.

2. Pengetahuan Responden tentang Waktu Pelaksanaan SADARI
Responden di SMAS Kartika XX-2 Kendari Tahun 2017

Berdasarkan Tabel 5.4 Distribusi Variabel Waktu Pelaksanaan

SADARI Responden di SMAS Kartika XX-2 Kendari  Tahun 2017 bahwa

frekuensi tertinggi adalah responden yang memiliki pengetahuan kurang

tentang waktu pelaksanaan SADARI yakni sebanyak 36 orang (65,5%),

pengetahuan cukup tentang waktu pelaksanaan SADARI sebanyak 16

orang (29,1%) dan frekuensi terendah adalah responden memiliki

pengetahuan baik tentang waktu pelaksanaan SADARI yaitu sebanyak 3

orang (5,5%).

Hasil penelitian diperoleh bahwa responden yang memiliki

pengetahuan kurang tentang waktu pelaksanaan SADARI yakni sebanyak
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36 orang (65,5%). Hal ini disebabkan karena responden belum memahami

dengan baik waktu pelaksanaan SADARI yang tepat. Selama ini mereka

hanya mendapatkan teori tanpa diikuti dengan praktek sebagai wujud

pelaksanaan dari teori yang diterimanya. Adapun teori yang diperoleh

melalui penyuluhan juga sangat terbatas. Responden belum memiliki

pengalaman dalam hal waktu yang tepat melaksanakan SADARI. Hal

tersebut dapat dilihat dari banyaknya responden yang memberikan

jawaban yang salah pada kuisioner yang diberikan. Hal ini sejalan dengan

teori Notoatmodjo (2003, 127-128) menjelaskan bahwa sebagian besar

pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Pengetahuan

umumnya datang dari pengalaman, juga bisa didapat dari informasi yang

disampaikan oleh guru, orang tua, teman, buku dan media massa.

Sementara siswa yang memiliki pengetahuan cukup tentang waktu

pelaksanaan SADARI sebanyak 16 orang (29,1%) dan frekuensi terendah

adalah responden memiliki pengetahuan baik tentang waktu pelaksanaan

SADARI yaitu sebanyak 3 orang (5,5%). Hal ini dikarenakan tingkat

pemahaman responden terhadap informasi berbeda-beda. Sehingga untuk

pengetahuan responden tentang waktu pelaksanaan SADARI responden

hanya sebagian kecil yang memahami dan melaksanakannya secara

mandiri berdasarkan informasi yang diperolehnya.

3. Pengetahuan Responden tentang Langkah-Langkah SADARI
Responden di SMAS Kartika XX-2 Kendari Tahun 2017

Berdasarkan Tabel 5.5 tentang Langkah-Langkah SADARI

Responden di SMAS Kartika XX-2 Kendari Tahun 2017 diketahui bahwa
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frekuensi tertinggi adalah responden yang memiliki pengetahuan cukup

tentang langkah-langkah SADARI yakni sebanyak 29 orang (52,7%),

pengetahuan baik sebanyak 22 orang (40,0%) dan frekuensi terendah

adalah responden memiliki pengetahuan kurang tentang langah-langkah

SADARI yaitu sebanyak 4 orang (7,3%).

Hasil penelitian diketahui bahwa responden yang memiliki

pengetahuan cukup tentang langkah-langkah SADARI yakni sebanyak 29

orang (52,7%), pengetahuan baik sebanyak 22 orang (40,0%).

Pemanfaatan media sebagai sumber informasi tentang langkah-langkah

SADARI digunakan dengan baik dan benar serta kemampuan dalam

mengolah informasi yang diterima sangat baik, sehingga responden dapat

memahami bagaimana langkah-langkah SADARI tersebut dilaksanakan.

Hal ini sejalan dengan teori Makmun (2007) bahwa salah satu karakteristik

remaja dalam perilaku kognitif adalah kecakapan dasar intelektualnya

mengalami laju perkembangan pesat.

Responden yang memiliki pengetahuan kurang tentang langah-

langkah SADARI yaitu sebanyak 4 orang (7,3%). Hal ini disebabkan oleh

selain kurang pengetahuan dan kurang pemanfaatan media informasi pada

responden, kemampuan kognitif juga sangat mempengaruhi responden

dalam menerima dan mengolah informasi.

4. Pengetahuan Responden tentang SADARI di  SMAS  Kartika  XX-2
Kendari Tahun 2017

Berdasarkan tabel 5.6 tentang pengetahuan SADARI pada

remaja SMAS Kartika XX-2 Kendari diketahui bahwa frekuensi
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tertinggi adalah responden yang memiliki pengetahuan cukup tentang

SADARI yakni sebanyak 41 orang (74,6%) dan frekuensi terendah

adalah responden memiliki pengetahuan baik dan kurang tentang

SADARI yaitu sebanyak masing-masing sebanyak 7 orang (12,7%).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden

memiliki pengetahuan cukup tentang SADARI yakni sebanyak 41

orang (52,7%). Hal ini disebabkan karena adanya penyuluhan yang

dilakukan di sekolah meskipun sangat jarang dilakukan. Namun secara

umum responden sudah mengenal dan mengetahui apa yang dimaksud

dengan SADARI dan seberapa pentingnya SADARI dilakukan. Selain

itu, pada  Jurusan IPA memiliki dasar materi yang berhubungan

dengan sistem reproduksi sehingga pengetahuannya baik, sedangkan

Jurusan IPS pengetahuan yang dimiliki dapat diperoleh dari

pendidikan non formal seperti informasi dari orang lain, atau internet.

Hal ini dipertegas oleh Notoatmodjo (2003) bahwa sebagian besar

pengetahuan manusia diperoleh dari mata dan telinga. Pengetahuan

umumnya datang dari pengalaman, juga bisa didapat dari informasi

yang disampaikan oleh guru, orang tua, teman, buku, dan media

massa.

Selain itu terdapat pula responden yang memiliki pengetahuan

baik tentang SADARI sebanyak 7 orang (12,7%) dan pengetahuan

kurang tentang SADARI juga sebanyak 7 orang (12,7%). Responden

yang memiliki pengetahuan baik tentang SADARI dikarenakan
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responden memahami dengan baik tentang SADARI. Informasi yang

diperoleh baik melalui penyuluhan, pelajaran, maupun sector informal

lainnya dikelola oleh responden dengan baik dan dipahami dengan

baik sehingga membentuk pengetahuan yang baik pula. Demikian pula

sebaliknya responden dengan pengetahuan kurang dikarenakan kurang

mengelola informasi yang didapatkan sehingga membentuk

pengetahuan yang kurang pula terhadap SADARI.



lxv

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian, yang dilakukan pada tanggal 22 juli 2017 dapat di

simpulkan bahwa Gambaran Pengetahuan Remaja Tentang Periksa Payudara

Sendiri (SADARI) di SMA Kartika XX-2 Kendari Tahun 2017 adalah :

1. Pada Pengetahuan tentang SADARI, sebanyak 41 orang (74,6%) memiliki

pengetahuan cukup, pengetahuan baik dan pengetahuan kurang masing-

masing sebanyak 7 orang (12,7%).

2. Pada Pengetahuan tentang Tujuan SADARI, sebanyak 37 orang (67,3%)

memiliki pengetahuan baik, sebanyak 17 orang (30,9%) memiliki

pengetahuan cukup dan sebanyak 1 orang (1,8%) memiliki pengetahuan

kurang.

3. Pada Pengetahuan tentang Waktu Pelaksanaan SADARI, sebanyak 36

orang (65,5%) memiliki pengetahuan kurang, sebanyak 16 orang (29,1%)

memiliki pengetahuan cukup dan sebanyak 3 orang (5,5%) memiliki

pengetahuan baik.

4. Pada Pengetahuan tentang Langkah-Langkah SADARI, sebanyak 29 orang

(52,7%) responden yang memiliki pengetahuan cukup, sebanyak 22 orang

(40,0%) yang memiliki pengetahuan baik dan sebanyak 4 orang (7,3%)

memiliki pengetahuan kurang.
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B. Saran

Sesuai dengan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis

sampaikan antara lain :

1. Bagi pihak institusi pendidikan tempat penelitian, perlu kiranya dalam

proses pembelajaran di sekolah tentang kesehatan reproduksi khususnya

tentang SADARI dibahas secara lebih dalam lagi. Seminar, diskusi,

penyuluhan serta arahan tentang tentang SADARI dapat diselenggarakan

untuk menjadi tambahan pengetahuan siswa tentang SADARI.

2. Bagi akademik, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan

masukkan serta referensi dalam menyelenggarakan pendidikan untuk

menghasilkan tenaga-tenaga kesehatan yang professional.

3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi referensi dalam

pengembangan ilmu keperawatan.

4. Bagi masyarakat khususnya remaja, sebaiknya lebih memahami tentang

SADARI. Sebaiknya mencari informasi tentang penyakit tersebut dari

sumber-sumber yang benar, seperti buku, petugas kesehatan dan

sebagainya.
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SURAT PERMINTAAN MENJADI RESPONDEN

Kepada
Yth.  Saudara (i) Responden

Di-
Tempat

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan, maka saya :

Nama :   Ice Helmawati

NIM :   P0032001468

Sebagai mahasiswa profesi Diploma Tiga (DIII) pada Institusi Poltekkes

Kemenkes Kendari Jurusan Keperawatan, bermaksud akan melaksanakan

penelitian dengan judul ”Gambaran Pengetahuan Remaja Tentang Periksa

Payudara Sendiri (SADARI) di SMA Kartika XX-2 Kendari Tahun 2017”.

Sehubungan dengan hal tersebut, saya mohon kepada saudara (i) sekalian

untuk meluangkan waktu dan menjadi responden dan mengisi kuisioner secara

jujur dan benar. Atas partisipasi dan kebijakannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat saya

Peneliti

Lampiran 1
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SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN RESPONDEN

(INFORMED CONCENT)

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan tidak keberatan untuk

menjadi responden dalam penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Poltekkes

Kemenkes Kendari Jurusan Keperawatan dengan :

Nama : Ice Helmawati

NIM : P0032001468

Judul : Gambaran Pengetahuan Remaja Tentang Periksa

Payudara Sendiri (SADARI) di SMA Kartika XX-2 Kendari

Tahun 2017

Saya memahami bahwa data ini bersifat rahasia. Demikian perenyataan ini

dengan suka rela tanpa paksaan dari pihak manapun, semoga dapat dipergunakan

sebagaimana mestinya.

Kendari,
2017

Responden

Lampiran 2
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KUISIONER PENELITIAN

GAMBARAN PENGETAHUAN REMAJA TENTANG PERIKSA
PAYUDARA SENDIRI (SADARI) DI SMA KARTIKA XX-2

KENDARI TAHUN 2017

A. Identitas Responden

No. Urut :

Hari/Tgl :

Nama (Inisial) :

Umur :

Kelas :
B. Petunjuk Pengisian Kuisioner

1. Bacalah baik−baik setiap item pertanyaan di bawah ini
2. Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang dianggap benar
3. Berilah tanda ceklist (√) pada jawaban yang dianggap benar

C. Tujuan SADARI

1. SADARI dilakukan untuk.....
a. Mendeteksi adanya kelainan-kelainan pada payudara baik struktur,

bentuk ataupun tekstur
b. Mengetahui kondisi payudara sebelum dilakuknnya pemberian ASI

Eksklusif
c. Sebagai persiapan pelaksanaan Breast Care

2. Pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) secara rutin bertujuan untuk :
a. Untuk memperlancar ASI
b. Untuk persiapan pelaksanaan Breast Care
c. Untuk merasakan dan mengenal lekuk-lekuk payudara sehingga jika

terjadi perubahan abnormal dapat segera diketahui.
d.

3. Wanita sangat penting melakukan SADARI secara benar agar :
a. Mampu mendeteksi adanya kelainan pada payudara
b. Mendapatkan penanganan yang lebih awal bila terdapat benjolan,

sehingga hidup wanita terselamatkan
c. Semua benar

4. Pelaksanaan SADARI bertujuan untuk :
g. Mendeteksi secara dini kanker payudara
h. Mencegah kanker payudara
i. Memperlancar ASI

Lampiran 3
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5. Adanya SADARI maka :
a. Kanker payudara dapat terdeteksi pada stadium awal sehingga

pengobatan dini akan memperpanjang harapan hidup penderita kanker
payudara.

b. Menurunkan angka kematian penderita karena kanker yang ditemukan
pada stadium awal akan memberikan harapan hidup lebih lama

c. Semua benar

D. Waktu Pelaksanaan SADARI

1. Pelaksanaan SADARI dilakukan oleh setiap wanita yang :
a. Telah memiliki siklus menstruasi dan telah mengakhiri siklus

menstruasi (menopause).
b. Wanita yang belum dan telah mengalami pertumbuhan dan

perkembangan seksual
c. Semua benar

2. Pelaksanaan SADARI dapat dilakukan pada setiap :
a. Seminggu sekali
b. Dua minggu sekali
c. Sebulan sekali

3. Bagi wanita dengan menstruasi teratur, SADARI dilakukan pada :
a. 5-7 hari setelah menstruasi
b. 7-10 hari setelah menstruasi
c. 10-15 hari setelah menstruasi

4. Bagi wanita dengan menstruasi tidak teratur, SADARI dapat dilakukan
pada :
a. Setiap bulan setelah menstruasi
b. Setiap 3 bulan setelah menstruasi
c. Setiap 6 bulan setelah menstruasi

5. Wanita yang berusia diatas 50 tahun melakukan pemeriksaan payudara
sebaiknya :
a. Melakukan SADARI dengan benar dan tepat
b. Datang ke dokter dan tes  mamogarfi setiap tahun
c. Dua jawaban diatas benar
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E. Langkah-Langkah SADARI

No Pernyataan

Alternatif

Jawaban

Benar Salah

1
Langkah-langkah pelaksanaan SADARI dapat
dilakukan dengan dua cara yaitu melihat perubahan di
hadapan cermin dan dengan melihat perubahan bentuk
payudara dengan berbaring.

2

Langkah 1 SADARI dengan melihat ke cermin adalah
melihat perubahan bentuk dan besarnya payudara, perubahan
puting susu, serta kulit payudara di depan kaca. Sambil
berdiri tegak depan cermin, posisi kedua lengan lurus ke
bawah disamping badan

3
Langkah 2 SADARI dengan melihat ke cermin adalah
memeriksa payudara dengan tangan diangkat di atas kepala
untuk melihat retraksi kulit atau perlekatan tumor terhadap
otot atau fascia dibawahnya.

4
Langkah 3 SADARI dengan melihat ke cermin adalah
berdiri tegak di depan cermin dengan tangan disamping
kanan dan kiri. Miringkan badan ke kanan dan kiri untuk
melihat perubahan pada payudara

5
Langkah 4 SADARI dengan melihat ke cermin adalah
menegangkan otot-otot bagian dada dengan berkacak
pinggang, tangan menekan pinggul dimaksudkan untuk
menegangkan otot di daerah axilla.

6

Langkah 1 SADARI dengan posisi berbaring
adalah dimulai dari payudara kanan. Berbaring menghadap
ke kiri dengan membengkokkan kedua lutut. Letakkan
bantal atau handuk mandi yang telah dilipat di bawah bahu
sebelah kanan untuk menaikan
bagian yang akan diperiksa. Kemudian letakkan tangan
kanan di bawah kepala. Gunakan tangan kiri untuk
memeriksa payudara kanan. Gunakan telapak jari-jari untuk
memeriksa sembarang benjolan atau penebalan. Periksa
payudara dengan menggunakan
Vertical Strip dan Circular.

7

Langkah 2 SADARI dengan Vertical Strip adalah
memeriksa seluruh bagian payudara dengan cara
vertical, dari tulang selangka di bagian atas ke
bra-line di bagian bawah, dan garis tengah antara
kedua payudara ke garis tengah bagian ketiak.
Gunakan tangan kiri untuk mengawali pijatan
pada ketiak, kemudian putar dan tekan kuat untuk
merasakan benjolan.

8

Langkah 3 SADARI dengan cara memutar adalah
berawal dari bagian atas payudara, buat putaran yang besar.
Bergeraklah sekeliling payudara dengan meperhatikan
benjolan yang luar biasa. Buatlah sekurang-kurangnya tiga
putaran kecil sampai ke puting payudara. Lakukan sebanyak
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2 kali, sekali dengan tekanan ringan dan sekali dengan
tekanan kuat dan jangan lupa periksa bagian bawah areola
mammae.

9
Langkah 4 SADARI dengan pemeriksaan cairan di puting
payudara adalah menggunakan kedua tangan, kemudian
tekan payudara Anda untuk
melihat adanya cairan abnormal dari puting payudara.

10
Langkah 5 SADARI dengan memeriksa ketiak adalah
letakkan tangan kanan ke samping dan rasakan ketiak
dengan teliti apakah teraba benjolan abnormal atau tidak.
Lakukan bergantian pada payudara sebelah kiri juga
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Lampiran

JAWABAN KUISIONER

A. Tujuan SADARI

1. a

2. c

3. c

4. a

5. c

B. Waktu Pelaksanaan SADARI

1. a

2. c

3. a

4. c

5. b

C. Langkah-Langkah SADARI

1. Benar

2. Benar

3. Benar

4. Benar

5. Benar

6. Benar

7. Benar

8. Benar

9. Benar

10. Benar
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Lampiran 4

LANGKAH-LANGKAH PEMERIKSAAN PAYUDARA SENDIRI

A. Melihat Perubahan di Hadapan Cermin.

1. Tahap 1

Lihat pada cermin, bentuk dan keseimbangan bentuk payudara

(simetris atau tidak). Cara melakukan :

Melihat perubahan bentuk dan besarnya payudara, perubahan

puting susu, serta kulit payudara di depan kaca. Sambil berdiri tegak depan

cermin, posisi kedua lengan lurus ke bawah disamping badan.

2. Tahap 2

Gambar 2.2

Gambar 2.1
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Periksa payudara dengan tangan diangkat di atas kepala untuk

melihat retraksi kulit atau perlekatan tumor terhadap otot atau fascia

dibawahnya.

3. Tahap 3

Gambar 2.3

Berdiri tegak di depan cermin dengan tangan disamping kanan dan

kiri. Miringkan badan ke kanan dan kiri untuk melihat perubahan pada

payudara

4. Tahap 4

Gambar 2.4
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Menegangkan otot-otot bagian dada dengan berkacak pinggang,

tangan menekan pinggul dimaksudkan untuk menegangkan otot di daerah

axilla.

B. Melihat Perubahan Bentuk Payudara dengan Berbaring.

6) Tahap 1. Persiapan

Gambar 2.5

Dimulai dari payudara kanan. Berbaring menghadap ke kiri dengan

membengkokkan kedua lutut. Letakkan bantal atau handuk mandi yang

telah dilipat di bawah bahu sebelah kanan untuk menaikan bagian yang

akan diperiksa. Kemudian letakkan tangan kanan di bawah kepala.

Gunakan tangan kiri untuk memeriksa payudara kanan. Gunakan telapak

jari-jari untuk memeriksa sembarang benjolan atau penebalan. Periksa

payudara dengan menggunakan Vertical Strip dan Circular.
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7) Tahap 2. Pemeriksaan Payudara dengan Vertical Strip

Gambar 2.6

Memeriksa seluruh bagian payudara dengan cara vertical, dari

tulang selangka di bagian atas ke bra-line di bagian bawah, dan garis

tengah antara kedua payudara ke garis tengah bagian ketiak. Gunakan

tangan kiri untuk mengawali pijatan pada ketiak

kemudian putar dan tekan kuat untuk merasakan benjolan. Gerakkan

tangan perlahan-lahan ke bawah bra line dengan putaran ringan dan tekan

kuat di setiap tempat. Di bagian bawah bra line, bergerak kurang lebih 2

cm kekiri dan terus ke arah atas menuju tulang selangka dengan memutar

dan menekan. Bergeraklah ke atas dan ke bawah mengikuti pijatan dan

meliputi seluruh bagian yang ditunjuk.
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8) Tahap 3. Pemeriksaan Payudara dengan Cara Memutar.

Gambar 2.7

Berawal dari bagian atas payudara, buat putaran yang besar.

Bergeraklah sekeliling payudara dengan meperhatikan benjolan yang luar

biasa. Buatlah sekurang-kurangnya tiga putaran kecil sampai ke puting

payudara. Lakukan sebanyak 2 kali, sekali dengan tekanan ringan dan

sekali dengan tekanan kuat dan jangan lupa periksa bagian bawah areola

mammae.

9) Tahap 4. Pemeriksaan Cairan Di Puting Payudara.

Gambar 2.8
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Menggunakan kedua tangan, kemudian tekan payudara Anda untuk

melihat adanya cairan abnormal dari puting payudara.

10) Tahap 5. Memeriksa Ketiak

Gambar 2.9

Letakkan tangan kanan ke samping dan rasakan ketiak dengan teliti

apakah teraba benjolan abnormal atau tidak. Lakukan bergantian pada

payudara sebelah kiri juga (Hendra, 2010)
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Lampiran

DOKUMENTASI PENELITIAN

Gambar 1

Peneliti sedang menjelaskan cara mengisi
kuisioner kepada responden

Gambar 2

Peneliti sedang membagikan kuisioner
kepada responden

Gambar 3

Peneliti sedang membantu responden
dalam mengisi biodata responden
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Gambar 4

Peneliti menjelaskan apa yang kurang
dipahami oleh responden

Gambar 6

Responden sedang mengisi kuisioner
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