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Penyusunan media informasi tentang deteksi dini kanker payudara den~an 

pemeriksaan payudara sendiri (sadari) imenunjukkan bahwa sebagian besar 

responden sudah mempunyai pemahaman dasar yang baik terhadap ca Pa

yudara maupun sadari. Faktor risiko kanker payudara pada responden tidak ter

lalu tinggi. Media yang disusun benupa video dengan susunan materi meliputi 

pengertian Kanker payudara, Ianda tanda umum yang dikenali, em pat stadium 

kanker payudara. tujuan SADARI, Waktu pelaksanaan SADARI, video peragaan 

SADARI melalui 5 langkah dan pengobatan kanker 

.Dibutuhkanpengembangan media pembelajaran infonmative tentang asi eksklu

sif bagi ibu menyusui untuk menununkan angka kematian bayi (AKB) sesuai 

target millenium development gop IS (MDGS). Diketahui bahwa ada hubung an

ant2;a pendidikan dengan pemberian asi eksklusif. Ada hubungan antara pen

getahuan dengan pemberian asi eksklusif,paritas, dan dukungan keluarga. Me

dia pembelajaran infonmative tentang asi telah dikembangkan benupa booklet. 

Petugas kesehatan dan keluarga secara terus-menerus memberkan dukungan 

secara total terhadap keberhasilan pemberian asi eksklusif dan perlu dikem

bangkan lagi media pembelajaran infonmative tentang asi eksklusif dalam ben

tuk media non cetak yang lebih menarik. 

Ditemukan ada pengaruh inisiasi menyusu dini (imd) terhadap suhu tubuh 

bayi baru lahir dirumah bersalin paten rejowinangun utara magelang selatan. 

Diketahui bahwa suhu tubuh bayi barulahir yang tidak dilakukan inisiasi 

menyusu dini rata-rata adalah 36,266 dengan 13 bayi mengalami hipotenmia 

ringan, sedangkan 2 bayi dengan suhu normal. Suhu tubuh bayi baru lahir 

yang dilakukan inisiasi menyusu dini rata-rata adaiah 36,946 yang dari 15 bayi 

tidak ada yang mengalami hipotermia. Adanya pengaruh inisiasi menyusu dini 

terhadap suhu tubuh bayi baru lahir yang dibuktikan dengan didapatkan nilai uji 

statistic bermakna. 

Analisis surveilens vektor, lingkungan fis!k dan peril-aku pada epidemic demam 

berdarah dengue (dbd) di desa bojongsari kecamatan kembaran. Tidak ada 

hubungan surveilens vector dengan epidemilkejadian demam berdarah. Ada 

hubungan antara lir.gkungan fisik dengan epidemic demam berdarah deng1Je 

(dbd). Ad2 hubungan antara mobilisasi dengan epidemic demam berdarah 

dengue (dbd). Tidak ada hubungan pengetahu:;n, sikap dengan epidemi/ 

kejadian demam berdarah. Dan ada hubungan praktek dengan epidemic 

demamber darah dengue (dbd). Mobilisasi pendudui< adalah faktor yang paling 

dominan terhadap epidemi DBD. 

Beberapa analisis faktor risiko sosial pada metode persalinan pervaginan dan 

section caesarea menunjukkan faktor resiko sosial yang dominan adalah tingkat 

pendidikan. pengetahuan ibu. tingkat pen')hasilan. frekuensi pemeriksaan 

kesehatan bidan Status gizi. paritas. Kesiapan meoghadapi persalinan. peran 

suami dan keluarga. paritas. metode persalinan sebelumnya ticJak bermakna. 

Ketahanan Hidup Satu Tahun Pasien Stroke dipengaruhi oleh Umur. Tipe/Jenis 

Stroke. Lama hari rawat. Diabetes Melitus. Hipertensi. Hi per kolesterol, Penyakit 

Jantung, Merokok, Jenis Kelamin dan Riwayat Stroke. Pasien stroke yang 

memiliki riwayat stroke berulang memiliki resiko untuk meninggal adalah 2,0 

kali dibandingkan yang memiliki riwayat stroke pertama pacta riwayat penyakit 

jantung dan kadar kolesterol yang sam a, pasien stroke yang menJerita penyakit 

jantung memiliki resiko untuk meninggal adalah 2,8 kali dibandingkan dengan 

yang tidak menderita penyakit jantung pada riwayat stroke dan kadar ko!esterol 

yang sama, pasien stroke yang memiliki riwayat kolesterol memiliki res1ko untuk 

meninggal adalah 1,8 kali dibandingkan dengan yang tidak memiliki riwayat 

kolesterol pacta riwayat stroke dan penyakit jantung y2ng sam a. 
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PENYUSUNAN MEDIA INFORMASI 
TENTANG DETEKSI DINJ KANKER PAYUDARA DENGAN 

PEMERIKSAAN PAYUDARA SENDIRI (SADARI) 

Puji Lestari 1
, Zumrotul Ch 2

, Eko Susilo 3 

ABSTRACT 

Background : In Indonesia, cancer is the third leading cause of death after heart disease and stroke. Nearly 85 % of 
all breast-cancer incidences are found by the patients themselves. Breast cancer detection and early treatment may 
increase life expectancy and provide more treatment options for patients . 

Objective : The purpose of the research is to develop an informative media about early detection of breast cancer in 
women of childbearing-age, therefore they can increase their understanding about early detection of breast cancer 
through Breast Self Examination ( BSE ) 

Methods: This research used an action research method. The first stage was by doing an assessment of the women's 
condition and level of understanding about early detection of breast cancer and by compiling an informative media. The 
second stage was by making an implementation to apply the compiled media in educational institutions and society. The 
respondents were 80 childbearing-age women in the working area of Lerep Health Center, Semarang Regency. 

Result : The results showed that 52 % of the respondents were 20-35 years old, 60% of them had low education 
(elementary school and junior high school), 86% were married, 56% had not get information about BSE, 48% had less 
good understanding about breast cancer, and 32% had less good understanding about BSE. The kinds of the desired 
media were oral (82%), movie (10%), and television (74%). The respondents' need became the basis to compile an 
audiovisual informative media that could be seen in the television in the form of video. Then the media could be 
implemented in the society of the working area of Lerep Health Center and in the educational institution of the students 
at Ngudi Waluyo School of Health. 

Conclusion : It needs to compile various informative media which are interesting and suitable with the society's needs, 
therefore the society can be educated by getting the information easily. 

Keywords: informative Media, Early Detection of Breast Cancer, Breast Self Examination 

PENDAHULUAN 

Kanker adalah tumor ganas yang ditandai derigan 
pertumbuhan abnormal sel-sel tubuh. kanker payudara 
adalah merupakan keganasan yang menyerang kelenjar 
air susu, sa luran kelenjar dan jaringan penunjang payudara 
tidak termasuk kulit payudara dan merupakan jenis kanker 
yang sering diderita perempuan dibandingkan dengan 
jenis kanker lainnya (RS.Dharmais,2012). Kanker payudara 
tersebut bisa disebabkan oleh beberapa faktor : yang 
pertama itu karena faktor riwayat haid pertama pada 
usia kurang dari 12 tahun, wanita tidak menikah, wanita 
menikah tidak mempunyai anak. Gejala-gejala yang biasa 
terjadi pada seseorang yang telah positif terkena kanker 
payudara itu diantaranya: benjolan pada payudara, kefuar 
cairan dari puting susu: cairan encer, darah, nanah, luka 
dipayudara yang tidak sembuh - sembuh, perubahan 
bentuk dan besar payudara, kulit, puting susu areola 
melekuk ke dalam (Zaviera, 2011}. 

Menurut WHO 8-9% wanita akan mengalami 
kanker payudara. Kanker payudara merupakan penyebab 
kematian karen a kanker tertinggi pad a wan ita yaitu sekitar 
19%. (WH0,2009). Setiap tahunnya, di Amerika Serikat 
44,000 pasien meninggal karena penyakit ini sedangkan di 
Eropa lebih dari 165,000 (Purwoastuti, 2008). Di Indonesia 
kanker merupakan penyebab kematian ketiga setelah 
penyakit jantung dan stroke (SKRT, 2002). 

Menurut statistik hampir 85% dari seluruh kejadian 
kanker payudara ditemukan oleh penderita itu sendiri 
(bukan oleh dokter) . oleh karena itu perlu dilakukan 
pencegahan primer (deteksi dini ) dan dikembangkan 
metode pemeriksaan payudara sendiri disingkat SADARI 

(Otto, 2005). Dinegara maju kesadaran masyarakat untuk 
melakukan SADARI cukup tinggi sehingga kasus baru 
telah dapat diketahui sejak dini sementara di Indonesia 
lebih kurang 65% datang ke dokter pada stadium lanjut. 
Diperkirakan 95% wanita yang terdiagnosis pada tahap 
awal kanker payudara dapat bertahan hidup lebih dari 
lima tahun setelah diagnosis sehingga banyak dokter yang 
merekomendasikan agar para wanita menjalani 'sadari' 
(periksa payudara sendiri ) di rumah secara rutin. 

"Pemeriksaan payudara sendiri" atau yang dikenal 
dengan istilah SADARI adalah pemeriksaan yang mudah 
dilakukan oleh setiap wanita (remaja putri) untuk mencari 
benjolan atau kelainan lainnya. Dengan posisi tegak 
menghadap kaca dan berbaring , dilakukan pengamatan 
dan perabaan payudara secara sistematis ( Purwoasti, 
2008). SADARI atau biasa yang disebut dengan breast 
self exam (BSE) dapat dilakukan sendiri oleh wanita 
(Sukacadan suryaningsih (2009). SADARI (pemeriksaan 
payudara sendiri) : dilakukan setiap kali selesai menstruasi 
(hari ke 7 - ke 10 dari awal menstruasi) pemeriksaan 
dilakukan setiap bulan sejak usia 20 tahun 

Perilaku dalam hal ini adalah perilaku deteksi dini 
kanker payudara sangat dipengaruhi oleh pengetahuan 
dan pemahaman masyarakat terutama wanita usia 
subur, sehingga diperlukan suatu sarana atau media yang 
menarik, informative, dan edukatif yang sesuai dengan 
kondisi dan kebutuhan masyarakat 

Berdasarkan kondisi tersebut, maka permasalahan 
yang akan diteiiti adalah bagaimana membuat suatu media 
informasi yang dapat disampaikan dengan menarik untuk 
meningkatkan pemahaman wanita usia subur tentang 
deteksi dini kanker payudara, yang dapat disampaikan 
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baik melalui institusi pendidikan dan masyarakat 

METODE 

Penelitian mr menggunakan metode action 
research. Tahap pertama dilakukan kajian terhadap kondisi 
dan tingkat pemahaman wan ita tentang deteksi dini kanker 
payudara serta penyusunan suatu media informasi. Tahap 
kedua dilaksanakan implementasi untuk menerapkan 
media informasi yang telah disusun di lingkungan institusi 
pendidikan dan masyarakat. Responden adalah Wanita 
Usia Subur di Wilayah Kerja Puskesmas Lerep Kabupaten 
Semarang yang berjumlah 80 orang. 

Tahap Pertama: 

Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan 
kegiatan pada tahap pertama adalah untuk menghasilkan 
satu pemahaman atas kondisi dan kebutuhan wanita usia 
subur terhadap media yang dapat dipergunakan untuk 
memberikan pemahaman yang baik dan benar tentang 
deteksi dini kanker payudara. Untuk mewujudkan tujuan 
tersebut maka kegiatan utama akan dilaksanakan dalam 
dua langkah yakni: (1) melakukan analisis terhadap kondisi 
dan tingkat pemahaman wan ita usia subur ten tang deteksi 
dini kanker payudara, (2) melakukan analisis terhadap dan 
faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pemahaman 
wanita usia subur dan kebutuhannya terhadap ~atu media 
informasi, tentang masalah deteksi dini kanker payudara, 
yang dapat disampaikan secara menarik dan inforrnatif. 

Metode yang digunakan untuk mengumpulkar. 
data primer adalah metode survei dengan menggunakan 
kuesioner terstruktur. Sebelum diiakukan survei, 
dilaksanakan kegiatan penyusunan kuesioner 0an 
pr·a-survei untuk pemantapan kuesioner. Sesudah 
kuesioner disempurnakan, kemudian dilakukan kegiatan 
pengumpulan data primer dengan metode survei 
masyarakat di wilayah kerja Puskesmas terpilih di 
Kabupaten Semarang yaitu di Wilayah kerja Puskesmas 
Lerep. Perolehan data primer dilakukan melalui 
pengamatan langsung ke lapangan dan wawancara denga n 
responden. Data yang diperoleh kemudian dianalisis 
dengan metode descriptive analysis menggu11akan 
program SPSS {Statistical Packages for Social Sciences). 
Faktor-faktor yang diduga berpengaruh terhadap 
terjadinya kanker payudara adalah sebagai berikut: Virus, 
keturunan, haid pertama terlalu dini, menopause lambat, 
tidak kawin, menikah terlalu muda, tidak pernah hamil 
(Yuliana (2011),0tto (2005)) 

Dari hasil analisis tersebut kemudian disusun 'pra
model media informasi' sebagai model awal. Hasil dari 
tahap pertama ini adalah pra-model media informasi 
tentang deteksi dini kanker payudara dengan SADARI 

Tahap Kedua: 

Tahap kedua ditujukan untukmengimplemantasikan 
pra-model media informasi tentang deteksi dini kanker 
payudara dengan SADARI. Pelaksanaan kegiatan pada 
tahap kedua adalah: mengembangkan pra-model 
menjadi model media informasi tentang deteksi dini 
kanker payudara dengan SADARI. Langkah selanjutnya 
akan dimulai dengan sosialisasi model, persiapan 
dan implementasi model, dengan metode aksi dan 
pendampingan. 

MEDISAINS 

HASIL 

Responden dalam penelitian ini adalah Wanita 
Usia Subur di wilayah Kerja Puskesmas Lerep Kabupaten 
Semarang yang berjumlah 80 orang. Karakteristik 
responden yaitu sebanyak 52 % berusia 20-35 th, 60 % 
berpendidikan rendah (SD-SMP), 48 % tidak bekerja, 48 
% bekerja di sektor informal, 54% penghasilan di bawah 
UMR, 86% status menikah. 

Berdasarkan Tabel-1 dan Tabel 2 dapat diketahui 
bahwa 48 % responden mempunyai pemahaman 
kurang baik terhadap Ca Payudara dan 32 % responden 
mempunyai pemahaman kurang baik terhadap SADARI. 
Hal ini menunjukkn bahwa sebagian besar responden 
sudah mempunyai pemahaman dasar yang baik terhadap 
Ca Payudara maupun SADARI. 

Berdasarkan Tabel3 sampai Tabel9 mengenai kajian 
terhadap faktor risiko kanker payudara pada responden 
didapatkan hasil yaitu keturunan atau ada riwayat kanker 
payudara di keluarga sebanyak 6 %, menstruasi terlalu dini 
(<12th) sebanyak 8 %, menopause lambat (>55th) dari 3 
orang yang sudah menopause sejumlah 0 %, tidak kawin 
sebanyak 14 %, menikah terlalu muda (<17th) sebanyak 
4,6 %, belum pernah hamil dari 43 orang yang sudah 
menikah sebanyak 0 %. Hal ini menunjukkan bahwa faktor 
risiko kilnker payudara pad a respond en tidak terlalu tinggi. 

Berdasarkan Tabel 10 sampai Tabel 12 didapatkan 
data bahwa sebanyak 28 responden (56 %) belum 
pernah mendapatkan informasi tentang SADARI, dan 
yang sudah mendapatkan informasi sebanyak 22 (44 %). 
Responden yang sudah mendapatkan informasi sebanyak 
64 % mendapat informasi melalui televisi dan 18 % 
melalui tempat pelayanan kesehatan. Bentuk informasi 
yang diinginkan dalam bentuk lisan (82 %), film (10 %), 
dengan media informasi melalui televisi sebanyak 74 %. 
Berdasarkan Berdasarkan kebutuhan responden menjadi 
dasar penyusunan media informasi berbentuk audiovisual 
yang dapat dilihat di televisi yaitu berupa video. 

Tahap kedua dari penelitian adalah 
mengimplementasikan media informasi di masyarakat 
yaitu pada Wanita Usia Subur di Wilayah Kerja Puskesmas 
Lerep dan lnstitusi Pendidikan pada mahasiswa STIKES 
Ngudi Waluyo. Media yang disusun b2rupa video dengan 
susunan materi meliputi pengertian Kanker payudara, 
tanda tanda umum yang dikenali, empat stadium kanker 
payudara, tujuan SADARI, Waktu pelaksanaan SADARI, 
video peragaan SADARI melalui 5 langkah dan pengobatan 
kanker. 

PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa 
48 % responden mempunyai pemahaman kurang Qaik 
terhadap Ca Payudara dan 32 % responden mempunyai 
pemahaonan kurang baik terhadap SADAR!. Diketahui juga 
bahwa tingkat pendidikan responder. 60% dalam kategori 
rendah yaitu tamat SD,SMP. Hal ini menunjukkan bahwa 
tingkat pendidikar. rendah belum tentu pengetahuannya 
kurang karena sebagian besar responden sudah 
mempunyai pemahaman yang baik. 

Pemahaman merupakan faktor predisposisi 
terjadinya perilaku.Pemahaman diperoleh melalui 
pengetahuan yang merupakan hasil dari tahu dan terjadi 
setelah seseorang melakukan penginderaan terhadap 
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suatu objek tertentu (Notoatmodjo, 2005). Menurut 
Azwar {2002) pengetahuan merupakan suatu komponen 
yang berisi kepercayaan seseorang mengenai apa 
yang benar bagi suatu objek. Apabila kepercayaan itu 
terbentuk maka menjadi dasar pengetahuan seseorang 
mengenai apa yamg diharapkan dari objek tersebut. 
Pengetahuan seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh 
tingkat pendidikan tetapi juga dipengaruhi oleh faktor 
faktor yang lain yaitu sosial ekonomi, pengalaman, 
informasi dan kultur atau budaya. Meskipun sebagian 
besar pemah.aman responden sudah baik, namun masih 
ada 48% responden mempunyai pemahaman kurang baik 
terhadap Ca Payudara dan 32 % responden mempunyai 
pemahaman kurang baik terhadap SADARI sehingga perlu 
mendapat perhatian. lnformasi merupakan salah satu 
faktor yang menentukan pengetahuan seseorang sehingga 
pembuatan media yang menarik sangat dibutuhkan agar 
informasi yang disampaikan dapat diserap dengan mudah. 

Berdasarkan hasil pengkajian terhadap faktor risiko 
kanker payudara pacta responden, menunjukkan bahwa 
jumlah responden yang mempunyai faktor risiko tidak 
terlalu banyak, namun hal ini tidak menutup kemungkinan 
terjadinya kanker payudara karena penyebab dari penyakit 
ini belum diketahui secara pasti. Meskipun penyebab 
kanker payudara belum diketahui secara pasti, namun 
ada beberapa faktor yang dianggap sebagai penyebab 
timbulnya karsinoma payudara yaitu virus, keturunan 
(Hanya 5-10% dari kanker diwarisi dari ibu atau ayah, kira
kira 90% dari kanker payudara adalah karena abnormalitas 
genetik yang terjadi sebagai hasil dari proses ketuaan dan 
lainnya), haid pertama terlalu dini, menapouse lambat, 
tidak kawin, tidak pernah hamil, menikah terlalu muda 
yaitu usia sebelum usia 17 tahun dan trauma. Terdapat 
keyakinan bahwa ibu, anak, dan saudara dari penderita 
karsinoma payudara mempunyai kemungkinan yang lebih 
besar untuk menderita penyakit ini (Tambunan, 1993). 

Heinich dkk dalam Ardiansyah (2011) 
mengemukakan definisi medium sebagai sesuatu yang 
membawa informasi antara sumber (source) dan penerima 
(receiver) informasi. Kemp dan Dayton dalam Ardiansyah 
(2011), mengemukakan bahwa peran media dalam 
proses komunikasi adalah sebagai alat pengirim (transfer) 
yang mentransmisikan pesan dari pengirim (sander) 
kepada penerima .pes an a tau informasi (receiver). Selain 
itu, Kemp dan Dayton juga mengemukakan klasifikasi 
jenis media sebagai berikut :Media cetak, Media yang 
dipamerkan {displayed media), Overhead transparanc, 
Rekaman suara, Slide suara dan film strip,Presentasi multi 
gambar, Video dan film, Pembelajaran berbasis komputer 
(computer based learning). 

Salah satu jenis media pengajaran adalah media 
audio visual. Menurut Sanaky (2009), "media audio visual 
adalah seperangkat alat yang dapat memproyeksikan 
gambar dan suara". Alat-alat yang termasuk media audio 
visual contohnya televisi, video-VCD, sound slide, dan film. 
Pada penelitian ini masyarakat cenderung menginginkan 
media informasi audiovisual karena merasa lebih mudah 
dipahami dan lebih menarik. Hal ini sesuai dengan hasil 
penelitian Sulastri, dkk {2012) yang membuktikan bahwa 
ada pengaruh penyuluhan kesehatan tentang SADARI 
dengan menggunakan video terhadap perubahan 
pengetahuan dan sikap remaja putri di SMAN 9 Balikpapan 
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LAMP IRAN 

Tabell. Pemahaman dasar tentang Ca Payudara 

Kategori 
Baik 
Kurang baik 

Jumlah 

Frekuensi 
26 
24 
50 

Persentase 
52 
48 

100 

Dari Tabel1 dapat diketahui bahwa pemahaman dasar responden yang kurang baik sebanyak 48 %. 

Tabel 2 Pemahaman dasar tentang SADARI 

Kategori 
Baik 
Kurang baik 

Jumlah 

Frekuensi 
34 
16 
50 

Persentase 
68 
32 

100 

Dari Tabel2. dapat diketahui bahwa pemahaman responden yang kurang baik tentang SADARI sebanyak 32 responden. 

Tabel 3. Distribusi frekuensi status pernikahan responden 

Status Pernikahan 
Menikah 
Belum/ticlak menikah 

Jumlah 

Tabel 4. Distribusi frekuensi umur menikah responden 

Umur· menikah 
Dini (< 17 tahun) 
Normal (~17 tahun) 

Jumlah 

Tabel 5. Distribusi frekuensi pengalaman kehamilan responden 

Pengalaman kehamilan 
Pernah hamil 
Belum pernah hamil 

Jumlah 

Tabel 6. Distribusi frekuensi umur menarche responden 

Umur Menarche 
Dini (< 12 tahun) 
Normal (~ 12 tahun ) 

Jumlah 

Tabel 7. Distribusi frekuensi riwayat keluarga responden 

Riwayat keluarga 
Ada riwayat 
Tidak ada riwayat 

Jumlah 

Tabel 8. Distribusi frekuensi status menopause responden 

Status menopause 
Menopause 
Belum Menopause 

Jumlah 
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Frekuensi 
43 
7 

50 

Frekuensi 
2 

41 
43 

Frekuensi 
43 
7 

50 

Frekuensi 
4 

46 
50 

Frekuensi 
3 

47 
50 

Frekuensi 
3 

47 
50 
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Persentase 
86 
14 

100 

Persentase 
4,6 

95,4 
100 

Persentase 
86 
14 

100 

Persentase 
8 

92 
100 

Persentase 
6 

94 
100 

Persentase 
6 

94 
100 
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Tabel 9. Distribusi frekuensi umur menopause responden 

Umur menopause Frekuensi Persentase 
Tidak normal(< 40th,> 50th) 0 0 
Normal (40-55 tahun) 3 100 
Jumlah 3 100 

Tabel10 Kesempatan mendapatkan informasi 

Kategori Frekuensi Persentase 
Pernah 22 44 
Belum pernah 28 56 
Jumlah 50 100 

Tabel11. Media yang diinginkan 

Media yang diinginkan Frekuensi Persentase 
Televisi 37 74 
Koran 1 2 
Internet 6 12 
Majalah 2 4 
Leaflet 2 4 

50 100 

Tabel12. Bentuk lnformasi yang diinginkan 

Bentuk informasi Frekuensi Persentase 
Lisan 41 82 
Film 5 10 
Animasi 1 2 
Komik 1 2 

50 100 
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