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ABSTRACT
Background: BSE (Breast Self-Examination) is a systematic approach
to inspection and palpation examination of the chest and armpit
independently. BSE can be used as a means of early detection of breast
cancer using a simple, inexpensive and safe. This study aims to determine
the level of knowledge about BSE among students of Medical Education
Faculty of Medicine Udayana University class of 2013, 2014 and 2015.
Methods: A descriptive cross-sectional study was conducted among
285 respondents at Faculty of Medicine, Medical Education Program class
of 2013, 2014, and 2015. The instrument used in this study was a valid
and reliable questionnaire to identify the respondents’ knowledge about
breast cancer and BSE. Questionnaire data that has been collected is
processed in the form of descriptive data analysis by calculating proportion
and percentages. Data were analyzed using SPSS version 17 for Windows.

Results: The highest average score about SADARI were obtained
in Class 2013 (75%), followed by Class 2014 (72%), and Class 2015
(67%) students. A high level of knowledge criteria about SADARI
also suggest similar results where Class 2013 was having the highest
percentage (63%), followed by Class 2014 (25%), and Class 2015
(8%). However, based on the overall results, the students had a
moderate score of 66%. Besides, according to the questions on the
questionnaire, the students had an excellent average score about
signs and symptoms (83%), cause (79%), and stage of breast
cancer (79%).
Conclusion: Class 2013 had a good level of knowledge regarding
SADARI compared with Class 2014 and 2015. However, overall students
still at a moderate average score of SADARI.
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Latar Belakang: SADARI (Periksa Payudara Sendiri) adalah metode
sistematik untuk pemeriksaan inspeksi dan palpasi dada dan ketiak
secara mandiri. SADARI dapat digunakan sebagai cara deteksi dini
kanker payudara dengan menggunakan cara yang sederhana, murah
dan aman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat
pengetahuan mengenai SADARI Mahasiswa Pendidikan Dokter
Fakultas Kedokteran Universitas Udayana angkatan 2013, 2014 dan
2015.
Metode: Sebuah studi potong lintang deskriptif dilakukan terhadap
285 responden di Fakultas Kedokteran, Program Pendidikan
Kedokteran kelas 2013, 2014, dan 2015. Instrumen yang digunakan
dalam penelitian ini adalah kuesioner yang sahih dan reliabel
untuk mengidentifikasi pengetahuan responden tentang kanker
payudara dan BSE. Data kuesioner yang telah dikumpulkan diolah
dalam bentuk analisis data deskriptif dengan menghitung proporsi

dan persentase. Data dianalisis menggunakan SPSS versi 17 untuk
Windows.
Hasil: Nilai rata-rata tertinggi tentang SADARI diperoleh pada siswa di
Kelas 2013 (75%), diikuti oleh Kelas 2014 (72%), dan Kelas 2015 (67%).
Kriteria tingkat pengetahuan tinggi tentang SADARI juga memberikan
hasil yang serupa di mana Kelas 2013 memiliki persentase tertinggi
(63%), diikuti oleh Kelas 2014 (25%), dan Kelas 2015 (8%). Namun,
berdasarkan hasil keseluruhan, para siswa memiliki skor sedang 66%.
Selain itu, menurut pertanyaan pada kuesioner, para siswa memiliki
skor rata-rata yang sangat baik tentang tanda dan gejala (83%),
penyebab (79%), dan stadium kanker payudara (79%).
Kesimpulan: Kelas 2013 memiliki tingkat pengetahuan yang baik
tentang SADARI dibandingkan dengan Kelas 2014 dan 2015. Namun,
keseluruhan siswa masih berada pada skor rata-rata SADARI yang
moderat.
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PENDAHULUAN
Kanker payudara adalah tumor ganas yang memulai pertumbuhannya pada payudara. Tumor ganas
adalah sekumpulan sel ganas yang dapat tumbuh
pada jaringan normal dan bermetastasis pada
berbagai area di tubuh.1 Kanker payudara merupakan salah satu jenis kanker terbanyak di Indonesia.
Berdasarkan data dari Kementrian Kesehatan RI,
penyakit kanker serviks dan payudara merupakan
penyakit kanker dengan prevalensi tertinggi di
Indonesia pada tahun 2013, yaitu kanker serviks
sebesar 0,8% dan kanker payudara sebesar 0,5%.2
Tingginya kasus kematian akibat kanker payudara
di Indonesia seharusnya dapat dicegah dengan
deteksi dini. Berdasarkan dari American Cancer
Society, terdapat penurunan kasus kematian akibat
kanker payudara semenjak tahun 1989, pada wanita
dibawah 50 tahun.3 Penurunan kasus kematian ini
didapatkan dari hasil deteksi dini melalui screening, peningkatan kesadaran dan juga pengobatan.3
Selain tingginya kasus, masalah penyakit kanker di
Indonesia yang lainnya adalah hampir 70% penderita penyakit ini ditemukan dalam keadaan stadium
yang sudah lanjut.4 Kenyataan yang ada antara lain
sebagian besar kanker payudara yang berobat ke
RS/dokter sudah dalam keadaan stadium lanjut
(>50%).5 Hal ini menunjukan kurangnya kesadaran
masyarakat dalam hal deteksi dini kanker.
Merujuk kepada masalah diatas, solusi yang
dapat ditawarkan adalah deteksi dini kanker
payudara dengan menggunakan cara yang sederhana, murah dan aman yaitu Periksa Payudara
Sendiri (SADARI). SADARI adalah metode sistematik untuk pemeriksaan inspeksi dan palpasi
dada dan ketiak secara mandiri.6 American Cancer
Society menganjurkan wanita yang berusia lebih
dari 20 tahun untuk melakukan SADARI tiap
3 bulan.7 Saat ini ada kecenderungan kanker
payudara dialami oleh perempuan dengan usia
(15-20an), ini berarti tidak ada kata terlalu dini
untuk memulai memberikan pendidikan SADARI
secara rutin (7-10 hari setelah haid) setiap bulan.
Pada wanita yang melakukan SADARI dapat
menemukan kanker payudara pada stadium
yang lebih awal dan lebih memungkikan untuk
diterapi lebih awal sehingga menurunkan resiko
untuk meninggal akibat kanker payudara.8 Studi
mengenai deteksi dini kanker payudara sendiri
juga sedang diteliti oleh International Agency for
Research on Cancer lebih lanjut dan menunjukan
bahwa wanita yang melakukannya dapat menemukan tumor payudaranya saat ukuran tumor masih
kecil sehingga wanita ini memiliki prognosis untuk
sembuh.8
Merujuk pada permasalahan tingginya insiden
kanker payudara dan secara teori terdapat
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hubungan Periksa Payudara Sendiri (SADARI)
dengan prognosis yang lebih baik pada kanker
payudara, maka diperlukan suatu penelitian untuk
mengetahui tingkat pengetahuan seseorang terhadap tindakan SADARI sebagai deteksi dini sendiri
kanker payudara. Seorang dokter pelayanan primer
mempunyai peran untuk mengedukasi masyarakat.
Teknik SADARI ini penting diketahui oleh para
dokter layanan primer sebagai deteksi dini untuk
mengetahui adanya tumor atau kanker payudara.
Oleh karena itu, pada penelitian ini saya bertujuan
untuk mengetahui tingkat pengetahuan mengenai teknik SADARI pada mahasiswa Pendidikan
Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Udayana
yang merupakan calon dokter di masa mendatang.

METODE
Rancangan penelitian yang digunakan adalah
deskriptif potong lintang. Pengukuran variabel-variabel pada desain studi ini hanya dilakukan
satu kali pada satu titik waktu.
Populasi target pada penelitian ini adalah
seluruh mahasiswa Program Studi Pendidikan
Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
Populasi terjangkau pada penelitian ini adalah
seluruh mahasiswa Program Studi Pendidikan
Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Udayana
angkatan 2013, 2014 dan 2015.
Kriteria inklusi pada penelitian ini adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas
Kedokteran Universitas Udayana angkatan 2013,
2014 dan 2015 yang berusia 18-23 tahun dan bersedia untuk terlibat dalam penelitian. Sedangkan
untuk kriteria ekslusinya adalah mahasiswa yang
tidak memenuhi kriteria inklusi.
Teknik penghitungan jumlah sampel, dihitung
menggunakan rumus minimal sampel yang
dibutuhkan untuk penelitian jenis deskriptif
cross-sectional, lalu didapatkan minimal sampel
yang dibutuhkan adalah 285 mahasiswa. Adapun
tahapan yang diambil dalam penelitian ini diawali
dengan persiapan penelitian yaitu pembuatan
proposal, memohon ijin kepada pihak yang
berwenang pada masing-masing salon yang berada
di wilayah Denpasar Selatan untuk melaksanakan
penelitian, memohon kelayakan etik terhadap
penelitian yang akan dilaksanakan, menyiapkan
persetujuan tertulis atau informed consent, dan
menyiapkan kuisioner untuk pengambilan data
dari responden, sedangkan tahap pelaksanaan
penelitian berupa mencocokkan data yang telah
didapatkan sesuai dengan kriteria inklusi dan
kriteria eksklusi penelitian, memberikan lembar
kuisioner kepada responden.
Data yang telah terkumpul tersebut kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan
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analasis univariat untuk mengetahui bagaimana
distribusi frekuensi serta persentase setiap variabel
yang diteliti. Adapun piranti lunak yang dipergunakan dalam analisis penelitian ini adalah SPSS
versi 17 untuk Windows.

dimana memberikan hasil yang berbeda pada Tabel 2.
Akan tetapi secara garis besar, para siswa memiliki
nilai tertinggi pada penilaian komponen pengetahuan seputar gejala dan tanda kanker payudara
(83%), diikuti dengan penyebab (79%) maupun tingkatan atau stadium kanker payudara (79%) (Tabel 2).

HASIL

PEMBAHASAN

Dari Tabel 1 menunjukan bahwa sebagian besar
responden memiliki tingkat pengetahuan yang
sedang. Responden yang mendapatkan hasil tingkat pengetahuan tentang SADARI yang tinggi
sejumlah 90 responden (32%), tingkat pengetahuan
tentang SADARI sedang sejumlah 189 responden
(66%) dan tingkat pengetahuan tentang SADARI
rendah sejumlah 6 responden (2%) (Tabel 1).
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
terdapat perbedaan rata-rata nilai seputar pengetahuan SADARI terhadap masing-masing angkatan
seperti yang terdapat pada Tabel 2. Nilai rata-rata
terbaik tentang SADARI diperoleh pada Kelas 2013
sebesar 75%, diikuti dengan Kelas 2014 (72%), dan
Kelas 2015 (67%) (Tabel 2). Berdasarkan tingkat
pengetahuan SADARI, Kelas 2013 juga memberikan proporsi tertinggi (63%), diikuti dengan Kelas
2014 (25%), dan Kelas 2015 (8%) (Tabel 2).
Komponen pengetahuan terkait SADARI yang
dinilai pada kuisioner mencakup beberapa aspek

Hasil penelitian menunjukan bahwa sebagian
besar responden memiliki tingkat pengetahuan
tentang SADARI yang cukup baik atau sedang. Hal
ini sesuai dengan latar belakang responden yang
merupakan mahasiswa kedokteran umum yang
sudah sepatutnya memiliki pengetahuan yang baik
mengenai kanker payudara dan SADARI seperti
pada penelitian sebelumnya.9,10
Dalam penelitian ini juga masih banyak responden yang memiliki tingkat pengetahuan SADARI
yang kurang. Hal ini dapat terjadi karena berbagai
faktor salah satunya adalah faktor pengalaman
yang mempengaruhi pengetahuan seseorang dan
tergantung pada ingatan seseorang pada saat pengisian kuesioner.11 Faktor lain yang juga berpengaruh
adalah faktor usia. Semakin bertambah usia maka
pengalaman dan pengetahuan akan semakin
bertambah. Faktor lain yang dapat juga berpengaruh adalah tingkat pendidikan.12

Tabel 1 Tingkat pengetahuan siswa tentang SADARI secara keseluruhan
Tingkat pengetahuan

Frekuensi (N=285)

Presentase (%)

Tinggi

90

32

Sedang

189

66

Rendah

6

2

Tabel 2 T
 ingkat pengetahuan berdasarkan angkatan dan distribusi frekuensi komponen
pengetahuan SADARI
Tingkat Pengetahuan (N-285)
Variabel

Tinggi (N,%)

Sedang (N,%)

Rendah (N,%)

Nilai Rata-Rata

Kelas 2013

59 (63)

36 (37)

0 (0)

75

Kelas 2014

24 (25)

70 (74)

1 (1)

72

Kelas 2015

7 (8)

83 (87)

5 (5)

67

Pengertian

121 (42)

0 (0)

164 (58)

63

Epidemilogi

108 (38)

0 (0)

177 (62)

63

Penyebab

204 (72)

59 (20)

22 (8)

79

Faktor risiko

144 (51)

124 (43)

17 (6)

78

Tanda gejala

166 (58)

91 (32)

28 (10)

83

8 (3)

52 (18)

225 (79)

79

40 (14)

226 (79)

19 (7)

71

Angkatan

Komponen Pengetahuan

Tingkatan
Pencegahan dengan SADARI
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Seseorang yang berpendidikan tinggi akan lebih
mudah menerima informasi sehingga memiliki
pengetahuan lebih luas daripada seseorang yang
berpendidikan lebih rendah.13 Hal ini sesuai dengan
hasil penelitian yang menunjukan bahwa responden yang paling banyak mendapatkan tingkat
pengetahuan tentang SADARI yang rendah adalah
angkatan 2015. Responden tersebut memiliki akses
informasi tentang prosedur SADARI yang lebih
sedikit dan terbatas dibandingkan dengan angkatan diatasnya, sehingga wajar apabila pengetahuan
responden angkatan 2015 mengenai SADARI lebih
rendah dibandingkan angkatan diatasnya. Hasil
penelitian inipun juga sesuai dengan studi yang
dilakukan sebelumnya dimana usia memegang
peranan penting terhadap pengetahuan seputar
kesehatan.13-15

penyusunan kerangka konsep hingga melaporkan
hasil penelitian dalam bentuk publikasi.
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