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ABSTRAK 

Pencegahan sekunder dengan deteksi dini dianggap sebagai upaya yang 

paling efektif untuk menurunkan angka kematian akibat kanker payudara. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan 

tindakan deteksi dini kanker payudara pada Wanita Pasangan Usia Subur di Desa 

Dawung Kebakkramat Karanganyar. Rancangan yang digunakan dengan 

observasional dan pendekatan cross-sectional. Populasi dalam penelitian ini 

adalah semua wanita usia subur (20-50 tahun) berdomisili di Desa Dawung, 

Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar yang berjumlah 113 orang. 

Pemilihan sampel dengan simple random sampling dengan jumlah sampel 

sebanyak 88 orang. Uji statistik menggunakan chi-square dengan menggunakan 

software. Hasil penelitian menyimpulkan ada hubungan signifikan antara 

pengetahuan dan sikap dengan perilaku deteksi dini kanker payudara pada wanita 

pasangan usia subur sedangkan yang tidak berhubungan signifikan yaitu antara 

tingkat pendidikan dan pekerjaan dengan perilaku deteksi dini kanker payudara 

pada wanita pasangan usia subur di Desa Dawung, Kebakkramat Karanganyar. 
 

Kata Kunci : Perilaku, pendidikan, pekerjaan, pengetahuan, kanker payudara. 

 

ABSTRACT 

Secondary prevention with screening/early detection regarded as the most 

rational effort to reduce the number of deaths from breast cancer. The purpose of 

this study was to determine the factors associated with early detection measures 

of breast cancer in women in the village of Eligible Couple Dawung Kebakkramat 

Karanganyar. Methods This study uses observational design with cross - sectional 

approach. The population in this study were all women of childbearing age 

couples aged 20-50 years who live in the village Dawung, District Kebakkramat , 

Karanganyar totaling 113 people. The selection of the sample with simple random 

sampling with a sample size of 88 people. Test using the chi - square statistics 

using software. The results showed no significant relationship between knowledge 

and attitude to the behavior of early detection of breast cancer in women of 

childbearing age couples while not significantly associated ie between levels of 

education and employment to the behavior of early detection of breast cancer in 

women of reproductive age couples in the village Dawung, Kebakkramat 

Karanganyar. 
 

Keywords: Behavior, education, employment, knowledge of breast cancer. 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Kanker merupakan salah satu penyakit yang banyak menimbulkan kesengsaraan 

dan kematian pada manusia. Saat ini kanker menempati peringkat kedua penyebab 

kematian setelah penyakit jantung (Ghofar, 2009). Data World Health Organization 

(WHO) yang diterbitkan pada 2010 menyebutkan bahwa kanker merupakan penyebab 

kematian nomor 2 (dua) setelah penyakit kardiovaskuler (Depkes, 2012). Pada tahun 2008 

di Amerika terdapat 178.000 orang mengidap kanker payudara (Nurcahyo, 2010). 

Menurut WHO, kanker payudara merupakan kanker yang paling sering terjadi pada 

wanita, 10% dari semua wanita di dunia menderita kanker payudara dalam hidupnya. 

Prevalensi kanker payudara meningkat seimbang dengan kenaikan usia, sebanyak 400 

kasus baru dari 100.000 kasus setiap tahun terjadi (Hidayat dkk, 2009). 

Kanker payudara merupakan penyakit neoplasma yang bersifat ganas dimana sel 

payudara mengalami proliferasi, diferensiasi abnormal dan tumbuh secara  autonom yang 

menyebabkan infiltrasi ke jaringan sekitar diambil merusak serta menyebar ke bagian 

tubuh yang lain (Artanti, 2011). Gejala permulaan kanker payudara sering tidak disadari 

atau dirasakan dengan jelas oleh penderita sehingga banyak penderita yang berobat dalam 

keadaan lanjut. Hal inilah yang menyebabkan tingginya angka kematian kanker tersebut. 

Padahal, pada stadium dini kematian akibat kanker masih dapat dicegah.  

Pencegahan sekunder dengan skrining/deteksi dini, dianggap sebagai upaya paling 

rasional untuk menurunkan angka kematian akibat Kanker Payudara. Penelitian skrining 

dilakukan pertama kali oleh Health Insurance Plan of Greater New York tahun 1963, 

hasilnya mampu menurunkan angka kematian antara 20% - 25% pada kelompok umur 

lebih dari 50 tahun.  Cara pemeriksaan untuk pelaksanaan skrining terdiri dari pemeriksaan 

klinis payudara oleh tenaga kesehatan, misalnya spesialis bedah, dokter umum, perawat 

yang terlatih, SADARI (Pemeriksaan Payudara Sendiri), dan pemeriksaan penunjang atau 

mamografi (Purwanto, 2012). 

Berdasarkan hasil survey dari 10 wanita pasangan usia subur di Desa Dawung 

Kebakkramat Karanganyar tentang kanker payudara mayoritas (90%) apabila mendengar 

kata kanker mereka cemas, penyakit tersebut merupakan penyakit keturunan, penyakit 

yang dapat dicegah, 70% tanda awal terdapat benjolan yang sakit pada payudara, 50% 

menyatakan pernah merasakan sakit pada payudara, 40% curiga atas sakitnya di payudara 

tersebut, dan 20% diperiksakan ke tenaga kesehatan dan 40% pernah mendengar kata 
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Sadari. Berdasarkan hasil studi pendahuluan tersebut membuktikan bahwa kebanyakan 

wanita pasangan usia subur memang takut akan adanya kanker payudara, akan tetapi 

mereka belum tahu bagaimana mendeteksi dini adanya kanker payudara yang sebenarnya 

bisa dideteksi sendiri dengan program Sadari. Di samping itu berdasarkan data dari Desa 

Dawung Kebakkramat didapatkan sebanyak 3 orang  meninggal dunia karena kanker 

payudara. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis ingin meneliti tentang ”Faktor-

Faktor yang Berhubungan dengan Tindakan Deteksi Dini Kanker Payudara pada Wanita 

Pasangan Usia Subur di Desa Dawung Kebakkramat Karanganyar.” 

 

Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

  Mengetahui faktor-faktor yang berhu-bungan dengan tindakan deteksi dini kanker 

payudara pada Wanita Pasangan Usia Subur di Desa Dawung Kebakkramat 

Karanganyar. 

2. Tujuan Khusus 

a. Menjelaskan hubungan jenis pekerjaan dengan tindakan deteksi dini kanker 

payudara. 

b. Menjelaskan hubungan pengetahuan dengan tindakan deteksi dini kanker payudara. 

c. Menjelaskan hubungan sikap dengan tindakan deteksi dini kanker payudara. 

d. Menjelaskan hubungan pendidikan dengan tindakan deteksi dini kanker payudara. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Pengetahuan 

Menurut Notoatmodjo (2010), pengetahuan adalah hasil dari penginderaan melalui 

proses sensori khususnya mata dan telinga terhadap objek tertentu. Penginderaan dapat 

juga penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Namun sebagian besar 

pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. 

Pengetahuan merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya perilaku 

terbuka (over behavior) yang didasari pengetahuan. Ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi tingkat pengetahuan (Sukanto, 2002), yaitu : 

1. Tingkat pendidikan, adalah upaya untuk memberikan pengetahuan sehingga terjadi 

perubahan perilaku positif yang meningkat.  
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2. Informasi, seseorang mempunyai sumber informasi lebih  akan mempunyai 

pengetahuan lebih luas. 

3. Budaya, tingkah laku manusia atau kelompok manusia dalam memenuhi kebutuhan 

yang meliputi sikap dan kepercayaan. 

4. Pengalaman, sesuatu yang pernah dialami seseorang akan menambah pengetahuan 

tentang sesuatu yang bersifat informal. 

5. Sosial ekonomi, tingkat kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup. 

Semakin tinggi tingkat sosial ekonomi akan menambah tingkat pengetahuan.   

 

Sikap 

Sikap menurut Notoatmodjo (2010) merupakan reaksi atau respon seseorang yang 

masih tertutup terhadap suatu stimulus atau objek. Sikap menurut Sunaryo (2004) adalah 

kecenderungan bertindak dari individu, berupa respon tertutup terhadap stimulus ataupun 

objek tertentu.  Jadi, sikap merupakan reaksi atau respon yang masih tertutup dari 

seseorang terhadap suatu stimulus atau objek. Sikap belum merupakan suatu tindakan atau 

aktivitas, akan tetapi merupakan predisposisi tindakan suatu perilaku.  

Dalam  hal sikap (Notoatmodjo, 2010), membagi dalam berbagai tingkatan, antara 

lain : 

a. Menerima (receiving), diartikan bahwa orang (subjek) mau dan memperhatikan 

stimulus yang diberikan (objek). 

b. Merespon (responding),  yaitu dapat berupa memberikan jawaban apabila ditanya, 

mengerjakan dan menyelesaikan tugas yang diberikan. 

c. Mengharagai (valuating),  yaitu dapat berupa mengajak orang lain untuk mengerjakan 

atau mendiskusikan suatu masalah. 

d. Bertanggung jawab (responsible) atas segala sesuatu yang telah dipilihnya. 

Menurut Sunaryo (2004), ada dua faktor yang mempengaruhi pembentukan dan 

pengubahan sikap adalah faktor internal dan eksternal.  

a. Faktor internal adalah berasal dari dalam individu itu sendiri.      

Dalam hal ini individu menerima, mengolah, dan memilih segala sesuatu yang datang 

dari luar, serta menentukan mana yang akan diterima atau tidak diterima. Sehingga 

individu merupakan penentu pembentukan sikap. Faktor internal terdiri dari faktor 

motif, faktor psikologis dan faktor fisiologis.  
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b. Faktor  eksternal  yaitu  faktor  yang  berasal  dari  luar individu, berupa     stimulus 

untuk mengubah dan membentuk sikap. Stimulus tersebut dapat bersifat langsung dan 

tidak langsung. Faktor eksternal terdiri dari: faktor pengalaman, situasi, norma, 

hambatan dan pendorong. 

 

Perilaku 

Pengertian perilaku dari sudut biologi adalah suatu kegiatan atau aktifitas 

organisme yang bersangkutan, yang dapat diamati secara langsung maupun tidak langsung 

(Sunaryo, 2004). Menurut Bloom (cit Notoatmojo, 2010) perilaku seseorang terdiri dari 

tiga bagian yaitu ranah kognitif, ranah afektif, ranah psikomotor. Dalam perkembangannya 

teori Bloom ini dimodifikasi untuk pengukuran hasil pendidikan kesehatan yaitu 

pengetahuan (Knowledge), sikap (attitude), dan praktek atau tindakan (Pratice). 

Robert Kwick dalam Sarwono (2007) menyatakan bahwa perilaku adalah tindakan 

atau perbuatan suatu organism yang dapat diamati dan bahkan dapat dipelajari. Perilaku 

tidak sama dengan sikap. Sikap adalah hanya suatu kecenderungan untuk mengadakan 

tindakan terhadap suatu objek, dengan suatu cara yang menyatakan adanya tanda-tanda 

untuk menyenangi atau tidak menyenangi objek tersebut. Sikap hanyalah sebagian dari 

perilaku manusia. Dapat disimpulkan bahwa perilaku itu dibentuk melalui suatu proses dan 

berlangsung dalam interaksi manusia dengan lingkungannya. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi terbentuknya perilaku dibedakan menjadi dua, yakni faktor intern dan 

ekstern. 

Menurut Notoatmodjo (2010), perilaku kesehatan dapat diklasifikasikan menjadi 3 

(tiga) kelompok, yaitu : 

a. Perilaku pemeliharaan kesehatan (health maintenance) 

Adalah perilaku atau usaha-usaha seseorang untuk memelihara atau menjaga kesehatan 

agar tidak sakit dan usaha untuk penyembuhan bila sakit. Oleh karena itu, perilaku 

pemeliharaan kesehatan ini terdiri dari 3 aspek, yaitu : 

1) Perilaku pencegahan penyakit, dan penyembuhan penyakit bila sakit, serta 

pemulihan kesehatan bilamana telah sembuh dari penyakit. 

2) Perilaku peningkatan kesehatan, apabila seseorang dalam keadaan sehat. Perlu 

dijelaskan di sini, bahwa kesehatan itu sangat dinamis dan relatif, maka dari itu 

orang yang sehatpun perlu diupayakan supaya mencapai tingkat kesehatan yang 

seoptimal mungkin. 
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3) Perilaku gizi (makanan) dan minuman. Makanan dan minuman dapat memelihara 

serta meningkatkan kesehatan seseorang, tetapi sebaliknya makanan dan minuman 

dapat menjadi penyebab menurunnya kesehatan seseorang, bahkan dapat 

mendatangkan penyakit. Hal ini sangat tergantung pada perilaku orang terhadap 

makanan dan minuman tersebut. 

b. Perilaku pencarian dan penggunaan sistem atau fasilitas pelayanan kesehatan, atau 

sering disebut perilaku pencarian pengobatan (health seeking behaviour). 

Perilaku ini adalah menyangkut upaya atau tindakan seseorang paa saat menderita 

penyakit dan atau kecelakaan. Tindakan atau perilaku ini dimulai dari mengobati 

sendiri (self treatment) sampai mencari pengobatan ke luar negeri. 

c. Perilaku kesehatan lingkungan 

Bagaimana seseorang merespons lingkungan, baik lingkungan fisik maupun sosial 

budaya, dan sebaganya  sehingga lingkungan tersebut tidak mempengaruhi 

kesehatannya, dengan perkataan lain, bagaimana seseorang mengelola lingkungannmya 

sehingga tidak mengganggu kesehatannya sendiri, keuarga, atau masyarakat. Misalnya 

bagaimana mengelola pembungan tinja, air minum, tepat pembuangan sampah, 

pembuangan limbah, dan sebagainya. 

 

Pendidikan 

Menurut Muhibin Syah (2008) bahwa pendidikan diartikan sebagai “tahapan 

kegiatan yang bersifat kelembagaan (seperti sekolah dan madrasah) yang dipergunakan 

untuk menyempurnakan perkembangan individu dalam menguasai pengetahuan, 

kebiasaan, sikap, dan sebagainya”. Jadi, pendidikan dapat berlangsung secara informal dan 

nonformal di samping secara formal. Bahkan menurut definisi di atas, pendidikan juga 

dapat berlangsung dengan cara mengajar diri sendiri (self-instruction). 

Arti pendidikan yang lain menurut Poerbakawatja dan Harahap (1981) dalam 

Muhibin Syah (2008) bahwa “Pendidikan merupakan usaha secara sengaja dari orang 

dewasa untuk dengan pengaruhnya meningkatkan si anak ke kedewasaan yang selalu 

diartikan mampu menimbulkan tanggung jawab moril dari segala perbuatannya …..”. 

Pendidikan diartikan sebagai proses timbal-balik dari tiap pribadi manusia dalam 

penyesuaian dirinya dengan alam, dengan teman, dan dengan alam semesta. Pendidikan 

juga merupakan perkembangan yang terorganisasi, moral, intelektual dan jasmani (panca 

indera), oleh dan untuk kepribadian individunya dan kegunaan masyarakatnya, yang 

diarahkan demi menghimpun semua aktivitas tersebut bagi tujuan hidupnya. 
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Pekerjaan 

Pekerjaan adalah kebutuhan yang harus dilakukan terutama untuk menunjang 

kehidupannya. Bekerja umumnya merupakan kegiatan yang menyita waktu, ibu–ibu yang 

bekerja mempunyai pengaruh terhadap keluarga. Pekerjaan juga mempengaruhi sikap atau 

tindakan seseorang dalam melakukan kegiatan/tindakan lainnya dalam kehidupannya. 

Jenis– jenis pekerjaan dapat dibedakan: (Anoraga, 2005) 

a. Tidak bekerja (hanya sebagai ibu rumah tangga) 

b. Bekerja (pedagang, wiraswasta, pegawai Negeri, pegawai swasta, petani dan 

sebagainya). 

 Bapak/Ibu yang sudah mempunyai pekerjaan penuh tidak lagi dapat memberikan 

perhatian terhadap anak balitanya secara maksimal, apalagi untuk mengurusnya. Meskipun 

tidak semua ibu bekerja tidak mengurus anaknya, akan tetapi kesibukan dan beban kerja 

yang ditanggungnya dapat menyebabkan kurangnya perhatian ibu dalam menyiapkan 

hidangan yang sesuai untuk balitanya (Anoraga, 2005). 

 

Kanker Payudara 

Kanker payudara adalah penyakit neoplasma yang bersifat ganas dimana sel 

payudara mengalami proliferasi, diferensiasi abnormal dan tumbuh secara  autonom yang 

menyebabkan infiltrasi ke jaringan sekitar diambil merusak serta menyebar ke bagian 

tubuh yang lain (Artanti, 2011). 

Kanker adalah kondisi kelainan pada jaringan organ tubuh berupa tumbuhnya sel-

sel abnormal secara cepat, dan akhirnya mengganggu kinerja sel-sel normal. Sel yang 

mengalami abnormalitas ini bisa jadi sel organ dalam, sel jaringan otot, sel tulang, sel otak, 

bahkan sel darah. Tidak ada satu sel pun di dalam tubuh yang tidak memiliki kemungkinan 

terserang kanker. Bahkan yang lebih mengerikan sel yang sudah mengalami penyimpangan 

atau disebut sel kanker, dapat berpindah tempat mengikuti aliran darah dan cairan limfa. 

Sehingga banyak kasus kanker yang menyerang di berbagai tempat di tubuh manusia, 

bahkan berpindah tempat dalam waktu singkat (Nurcahyo, 2010). 

 

METODE PENELITIAN 

A.  Rancangan Penelitian 

Jenis penelitian adalah penelitian observasional dengan menggunakan pendekatan 

cross-sectional. 
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B.  Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Dawung Kec. Kebakkramat Karanganyar. Adapun 

waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Juni - Juli 2013. 

C.   Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua wanita pasangan usia subur usia 20-50 

tahun yang berdomisili di Desa Dawung, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten 

Karanganyar yang berjumlah 113 orang dan jumlah sampel sebanyak 88 orang dengan 

teknik simple random sampling. 

D.   Variabel Penelitian 

1. Variabel Bebas: Pekerjaan, Pengetahuan tentang kanker payudara, Sikap deteksi 

dini kanker payudara, dan Pendidikan. 

2. Variabel Terikat : Perilaku deteksi dini kanker payudara. 

E.  Definisi Operasional 

1. Pekerjaan 

 Pekerjaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh responden sehari-hari guna 

menunjang/menambah pendapat-an keluarga. 

- Skala  : Ordinal 

- Kategori : a. Tidak bekerja (IRT),  

  b. Bekerja. 

2. Pengetahuan tentang kanker payudara 

 Pengetahuan tentang kanker payudara adalah pemahaman responden tentang 

segala sesuatu terkait dengan penyakit kanker payudara yang meliputi tanda/gejala, 

faktor risiko, cara deteksi dini, dan pencegahan, yang diukur dengan  kuesioner  

yang  berupa  lembar pertanyaan, dengan kriteria : (Suharsimi, 2005) 

Skala   : Nominal 

Keterangan : 

a. Baik apabila skor 75% - 100% 

b. Kurang apabila skor < 75%. 

3. Sikap deteksi dini kanker payudara 

 Sikap adalah pendapat wanita usia subur tentang kanker payudara dan upaya 

deteksi dini kanker payudara yang diukur dengan menggunakan kuesioner yang 

berupa pertanyaan-pertanyaan tentang sikap deteksi dini kanker payudara. Sikap ini 

dinilai dengan tiga kriteria, yaitu : (Suharsimi, 2005) 
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Skala   : Nominal 

Kateori : 

a. Baik apabila skor 51% - 100% 

b. Kurang apabila skor < 51%. 

4. Pendidikan  

 Pendidikan adalah pengalaman mengikuti pendidikan formal dinilai 

berdasarkan ijazah yang dimiliki responden.  

Skala  : Ordinal 

Pendidikan ini diukur dengan kategori :  

a. Pendidikan dasar (SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat, SMP, MTs atau 

bentuk lain yang sederajat). 

b. Pendidikan lanjut (SMA, MA, SMK, atau bentuk lain yang sederajat). 

c. Pendidikan tinggi (D3, S1 dan yang sederajat). 

G.  Analisis Data  

Dalam penelitian ini untuk menguji dan menganalisa data yang telah diperoleh, penulis 

menggunakan uji Chi-Square (
2
). 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Analisis Univariate  

1. Tingkat Pendidikan 

 Sebagian besar termasuk tingkat pendidikan lanjut (SLTA) (46,6%). 

Pendidikan akan membuat seseorang ingin tahu, mencari pengalaman dan 

memahami suatu informasi dengan baik sehingga informasi yang diterima akan 

menjadi pengetahuan yang baik (Azwar, 2007). Selain itu menurut Notoatmodjo 

(2010), pendidikan ibu dapat mempengaruhi tingkat pengetahuan ibu sehingga 

dapat mengubah sikap dan menanamkan tingkah laku baru tentang deteksi dini 

kanker payudara. 

2. Pekerjaan 

 Data tentang status pekerjaan wanita pasangan usia subur menunjukkan lebih 

dari separuh responden (56,8%). Keluarga dengan pendapatan terbatas besar 

kemungkinan kurang dapat memenuhi kebutuhan makanannya sejumlah yang 

diperlukan tubuh. Setidaknya keanekaragaman bahan makanan kurang bisa 

dijamin. Banyak sebab yang turut berperanan dalam menentukan besar-kecilnya 



9 

 

pendapatan keluarga. Keterbatasan kesempatan kerja yang bisa segera 

menghasilkan uang, biasanya pekerjaan di luar usaha tani, juga sangat 

mempengaruhi besar-kecilnya pendapatan keluarga (Apriadji, dkk, 2010). 

3. Pengetahuan tentang kanker payudara 

 Pengetahuan merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya 

tindakan seseorang (overt behavior) dan dikatakan pula  bahwa  perilaku yang 

didasari oleh pengetahuan lebih kuat dari pada perilaku yang tidak didasari oleh 

pengetahuan (Notoatmodjo, 2010). Semakin tinggi tingkat pengetahuan seseorang 

tentang kanker payudara maka cenderung mempunyai perilaku yang baik tentang 

deteksi kanker payudara. 

4. Sikap deteksi dini kanker payudara 

 Berdasarkan pengumpulan data tentang sikap ibu wanita pasangan usia subur 

diketahui bahwa sebagian besar mempunyai sikap baik (96,6%). Menurut Sunaryo 

(2004) sikap merupakan reaksi atau respon yang masih tertutup dari seseorang 

terhadap suatu stimulus atau objek. Sikap belum merupakan suatu tindakan atau 

aktivitas, akan tetapi merupakan predisposisi tindakan suatu perilaku. Sikap 

merupakan kesiapan untuk bereaksi terhadap objek di lingkungan tertentu sebagai 

suatu penghayatan terhadap objek. Sikap merupakan domain dari perilaku. Salah 

satu faktor pendukung adalah adanya dukungan dari keluarga serta dari lingkungan. 

Sikap juga dipengaruhi oleh adanya pengaruh-pengaruh atau stimulus dari luar 

(lingkungan dan dari petugas kesehatan) maupun dari dalam diri sendiri. 

 Melihat hasil jawaban, kebanyakan responden mempunyai sikap yang baik. 

Namun demikian, kalau dilihat dari sikap dalam deteksi dini kanker  payudara  

kebanyakan  tidak  dilakukan tiap sebulan sekali, dan ibu-ibu belum tahu cara atau 

teknik Sadari yang benar. Selama ini Sadari yang dilakukan hanya sebatas perabaan 

saat atau sedang mandi, padahal langkah Sadari ada tiga yaitu melihat, meraba, dan 

memijat. 

4. Perilaku deteksi dini kanker payudara 

 Data tentang perilaku ibu wanita pasangan usia subur diketahui bahwa 

sebagian besar mempunyai perilaku deteksi dini kanker payudara yang tergolong 

baik (89,8%). Menurut Malini dan Utami (2008) bahwa perilaku pemeriksaan 

deteksi kanker payudara dilakukan sekali sebulan sekitar hari ke-8 menstruasi.  

SADARI adalah salah satu cara yang sederhana, murah dan aman dilakukan dalam 
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usaha menemukan kelainan payudara secara dini. American Cancer Society 

menganjurkan wanita yang berusia lebih dari 20 tahun untuk melakukan 

pemeriksaan sendiri tiap 3 bulan sekali. Untuk mendeteksi adanya kanker payudara 

dapat dilakukan ”sadari” (pemeriksaan payudara sendiri). Tindakan ini sangat 

penting karena hampir 85% benjolan di payudara ditemukan oleh penderita sendiri. 

Cara deteksi dini kanker payudara yang paling mudah dan murah adalah dengan 

sadari. Sadari sebaiknya dilakukan secara rutin setiap bulan sejak usia 20 tahun, 

dilengkapi dengan pemeriksaan fisik oleh dokter tiga tahun sekali sampai usia 40 

tahun. Selanjutnya setahun sekali. 

B. Analisis Bivariate 

1. Hubungan Tingkat Pendidikan dengan perilaku deteksi dini kanker payudara 

wanita pasangan usai subur 

 Berdasarkan hasil uji Chi-Square (
2
) diketahui bahwa nilai -vakue = 

0,341 pada taraf signifikan 0,05, oleh karena nilai  > 0,05 maka HO ditolak dan Ha 

diterima. Sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan 

antara tingkat pendidikan dengan perilaku deteksi ini kanker payudara pada wanita 

pasangan usia subur di Desa Dawung, Kebakkramat, Karanganyar. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indria, 

dkk (2010) bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat 

pendidikan ibu dengan perilaku deteksi dini kanker payudara. 

2. Hubungan Pekerjaan dengan perilaku deteksi dini kanker payudara wanita 

pasangan usai subur 

 Berdasarkan hasil uji korelasi dengan menggunakan uji Chi-Square (
2
) 

diketahui bahwa nilai -vakue = 0,426 pada taraf signifikan 0,05, oleh karena nilai 

 > 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan 

antara pekerjaan dengan perilaku deteksi ini kanker payudara pada wanita pasangan 

usia subur di Desa Dawung, Kebakkramat, Karanganyar. Hasil penelitian ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indria, dkk (2010) bahwa tidak 

terdapat hubungan yang signifikan antara pekerjaan ibu dengan perilaku deteksi 

dini kanker payudara.  

Menurut Indria, dkk, (2010), bahwa pada umumnya jika pendapatan naik, 

jumlah dan jenis makanan cenderung membaik pula. Akan tetapi mutu makanan 

tidak selalu membaik. Menurut Anoraga (2005), bahwa kerja merupakan sesuatu 
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yang dibutuhkan oleh manusia. Kebutuhan itu bisa bermacam-macam, berkembang 

dan berubah, bahkan seringkali tidak disadari oleh pelakunya. Seseorang bekerja 

karena ada sesuatu yang hendak dicapainya, dan orang berharap bahwa aktifitas 

kerja yang dilakukannya akan membawanya kepada suatu keadaan yang lebih 

memuaskan daripada keadaan sebelumnya. 

Namun demikian, bagi ibu yang bekerja akan dapat mengurangi ikatan 

emosi dan kasih sayang, karena ikatan emosi dan kasih sayang tersebut berguna 

untuk menentukan perilaku anak di kemudian hari, merangsang perkembangan otak 

anak, serta merangsang perhatian anak terhadap dunia luar (Nursalam dkk, 2005). 

3. Hubungan tingkat pengetahuan tentang kanker payudara dengan perilaku deteksi 

dini wanita pasangan usai subur 

 Hasil uji Chi-Square menyimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang 

signifikan antara tingkat pengetahuan tentang kanker payudara dengan sikap 

deteksi ini kanker payudara pada wanita pasangan usia subur di Desa Dawung, 

Kebakkramat, Karanganyar. 

 Dalam penentuan sikap yang utuh, pengetahuan, berpikir, keyakinan, dan 

emosi memegang peranan penting (Notoatmodjo, 2010). Suatu contoh misalnya, 

seorang telah mendengarkan penyakit kanker payudara (penyebabnya, akibatnya, 

pencegahannya, dan sebagainya). Pengetahuan ini akan membawa  seseorang 

wanita pasangan usia subur untuk  berpikir  dan berusaha supaya tidak terkena 

kanker payudara. Dalam berpikir ini komponen emosi dan keyakinan ikut bekerja 

sehingga seorang wanita pasangan usia subur tersebut berniat akan bersikap dan 

berusaha untuk  mencegah  supaya  tidak  terkena  kanker payudara. 

 Hasil penelitian ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Indria, 

dkk (2010), yang menghasilkan kesimpulkan bahwa tingkat pengetahuan 

berhubungan signifikan dengan perilaku deteksi dini kanker payudara. Pemeriksaan 

payudara sendiri berhubungan dengan tingkat pengetahuan dan sikap responden. 

Penyuluhan kesehatan tentang pemeriksaan payudara sendiri dari petugas kesehatan 

penting. Di samping itu penelitian ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh 

Purwaningsih dan Wahyu (2009) yang menyimpulkan bahwa terdapat hubungan 

yang signifikan antara pengetahuan tentang kanker payudara dengan motivasi 

penderita untuk memeriksakan diri secara dini di Klinik Bedah Onkologi RSU Dr. 

Soetomo Surabaya. 
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4. Hubungan sikap deteksi dini dengan perilaku deteksi dini wanita pasangan usai 

subur 

 Hasil uji Chi-Square diketahui bahwa ada hubungan yang yang signifikan 

antara sikap deteksi dini kanker payudara dengan perilaku deteksi ini kanker 

payudara pada wanita pasangan usia subur di Desa Dawung, Kebakkramat, 

Karanganyar. Semakin baik sikap yang dimiliki seseorang maka cenderung baik 

perilakunya yang dimilikinya.  Menurut Sunaryo (2004) faktor-faktor yang 

menentukan sikap seseorang terhadap pentingnya deteksi dini kanker payudara 

adalah menentukan sikapnya serta faktor pengalaman langsung terhadap objek 

sikap. Oleh karena itu pengalaman yang didapat seseorang sangat mempengaruhi 

sikapnya dan individu cenderung untuk memiliki sikap yang konformis atau searah 

dengan sikap orang yang dianggap penting. Ingin diberi motivasi untuk peduli 

dengan pentingnya deteksi dini kanker payudara tersebut. Sikap tersebut 

diharapkan dapat memacu seseorang untuk melakukan hal yang baik pula, 

walaupun kadang belum tentu sesuai keinginan, seperti mengubah pandangan 

seseorang terhadap suatu hal tapi karena kebiasaan yang sering dilakukan sehingga 

orang tersebut tetap saja melakukan hal yang menurut dirinya dan orang lain tidak 

baik. 

  

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

1. Tidak ada hubungan signifikan antara tingkat pendidikan dengan perilaku deteksi dini 

kanker payudara pada wanita pasangan usia subur di Desa Dawung, Kebakkramat 

Karanganyar. 

2. Tidak ada hubungan signifikan antara pekerjaan dengan perilaku deteksi dini kanker 

payudara pada wanita pasangan usia subur di Desa Dawung, Kebakkramat 

Karanganyar. 

3. Ada hubungan signifikan antara pengetahuan dengan perilaku deteksi dini kanker 

payudara pada wanita pasangan usia subur di Desa Dawung, Kebakkramat 

Karanganyar. 

4. Ada hubungan signifikan antara sikap dengan perilaku deteksi dini kanker payudara 

pada wanita pasangan usia subur di Desa Dawung, Kebakkramat Karanganyar. 



13 

 

Saran 

1. Bagi Wanita Pasangan Usia Subur. Diharapkan untuk lebih proaktif dalam mencari 

informasi seputar masalah kesehatan wanita, terutama tentang pemeriksaan payudara 

sendiri yang merupakan salah satu cara untuk mendeteksi penyakit kanker payudara. 

2. Bagi Instansi Kesehatan. Diharapkan dapat meningkatkan promosi kesehatan dalam 

bentuk penyuluhan, terutama tentang pemeriksaan payudara sendiri. Penyuluhan 

dilakukan kepada seluruh wanita, baik yang tingkat pendidikannya rendah maupun 

tinggi. 

3. Bagi peneliti berikutnya. Perlu dilakukan penelitian mengenai faktor-faktor lain yang 

berpengaruh terhadap sikap dan perilaku deteksi dini kanker payudara, misalnya faktor 

umur, merokok dan kontrasepsi. 
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