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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

  Pembangunan kesehatan merupakan tingkat efisiensi fungsional atau 

metabolik dari organisme hidup. Pada manusia, kesehatan didefinisikan sebagai 

kondisi umum pikiran dan tubuh seseorang , yang berarti bebas dari penyakit , 

cedera  atau sakit . Organisasi Kesehatan Dunia ( WHO , 1946 ) mendefinisikan 

kesehatan dalam arti yang lebih luas sebagai “ Keadaan fisik yang lengkap , 

mental yang baik , dan kesejahteraan sosial . ( Fitri , 2015 ) 

Umumnya , individu hidup sangat penting untuk menetukan status kesehatan 

dan kualitas hidup . Hal ini semakin diakui bahwa kesehatan tetap terjaga dan 

ditingkatkan tidak hanya melalui kemajuan dan penerapan ilmu kesehatan , tetapi 

juga melalui upaya dan pilihan gaya hidup yang cerdas . Menurut ( WHO , 1946 

) penentu utama kesehatan adalah lingkungan sosial , ekonomi , lingkungan fisik 

,  karakteristik individu seseorang dan perilaku . Secara lebih khusus , factor 

yang mempengaruhi tingkat kesehatan sesorang adalah sebagai berikut: ( 

pendapatan dan status sosial, pendidikan / pengetahuan ,  pekerjaan, lingkungan 

fisik, gaya hidup, praktik kesehatan pribadi, faktor biologis dan genetika, 

pelayanan perawatan kesehatan, jenis kelamin dan buadaya. ( Rama, 2014 ) 

Kesehatan dapat dijaga dengan melakukan beberapa hal yaitu 1 . selalu 

berfikir positif karna didalam tubuh sehat ada jiwa yang sehat , didalam jiwa 
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yang sehat ada pikiran yang sehat pula , 2 . Makan makanan sehat secara teratur 

seperti makanan yang mengandung vitamin , protein , karbohidrat yang 

terkandung dalam empat sehat lima sempurna , 3 . Olah raga yang teratur , olah 

raga setiap pagi sangat penting untuk menjaga kesehatan badan , 4 . Menjaga 

kebersihan karna bersih pangkal sehat , 5 . Selalu berdoa karena sehat milik 

tuhan maka kita diharuskan untuk selalu berdoa . Bila kesehatan tidak dapat 

dipenuhi dengan cara-cara diatas maka dapat menimbulkan berbagai penyakit . 

(Ahmad,2013) 

Penyakit  timbul jika kurang menjaga kesehatan yaitu ( flu , DM / kencing 

manis , diare , cacar air ( varicela ) , sakit gigi / radang gusi ) . Bukan hanya 

penyakit seperti yang diatas , bahkan bisa terjadi penyakit kanker yang dapat 

mengenai seluruh lapisan umur . ( Zamzami , 2012 ) 

Menurut WHO jumlah penderita kanker didunia setiap tahun bertambah 

sekitar 7 juta orang,dan dua per tiga diantaranya berada dinegara-negara yang 

sedang berkembang . Jika tidak dikendalikan , diperkirakan 26 juta orang akan 

menderita kanker dan 17 juta meningggal karena kanker pada tahun 2030 . ( 

International Union Against Cancer / UICC , 2009 ) 

Menurut data  ( WHO , 2005 ) menunjukkan penderita kanker yaitu kanker 

payudara khususnya remaja wanita mencapai 1.150.000 jiwa  (Bustam , 2007 ) . 

Berdasarkan data statistic World Health Organization (WHO,2008), 

menunjukkan bahwa kanker payudara menempati urutan pertama dengan jumlah 

kasus terbanyak dari seluruh jenis kasus keganasan di seluruh dunia. Keganasan 

kanker payudara adalah tumor ganas yang paling sering ditemukan, khususnya 
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pada wanita. Prevalensi kanker payudara mencapai 23% dari seluruh kejadian 

keganasan dengan 14% diantaranya menyebabkan kematian (CA Cancer J Clin, 

2011). Negara Amerika Serikat yang didiagnosa menderita kanker payudara 

sebanyak 238.130 wanita dan 39.520 wanita meninggal (American Cancer 

Society, 2011).  Sementara itu , Negara Afrika dan Asia Tenggara , termasuk 

Indonesia , kanker payudara menempati urutan kedua kejadian tertinggi setelah 

kanker leher rahim . Menurut (WHO, 2008 ) Pre valensi kanker payudara di 

Indonesia adalah 109 per 100.000 penduduk . ( Sulatri , 2012 ) 

Menurut Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) jenis kanker payudara 

tertinggi di Rumah Sakit di Indonesia pasien rawat inap tahun 2004 adalah 5.207 

kasus , kemudian terdapat peningkatan menjadi 7.850 kasus pada tahun 2005 , 

Selanjutnya pada tahun 2006 penderita kanker payudara terus meningkat hingga 

8.328 kasus dan mencapai 8.377 kasus pada tahun 2007 . Kemudian mendapat 

data baru pada tahun 2008 adalah jenis kanker payudara yaitu sebanyak 18,4% 

yang kemudian disusul oleh kanker leher rahim (10,3%) . Statistik di Indonesia 

menunjukkan penderita kanker payudara meningkat setiap tahunnya . (Kemenkes 

RI ,2013 ) 

Berdasarkan data rekam medik Rumah Sakit A. Wahab Syahranie 

Samarinda menunjukkan bahwa jumlah penderita kanker  payudara yang ada di 

Kalimantan Timur lebih dari 2000 orang. Berdasarkan data pasien rawat inap 

tahun 2011 dengan diagnosis kanker payudara di Kalimantan Timur paling tinggi 

terdapat di daerah Balikpapan sebesar 616 pasien dari 639.031 jiwa, daerah 

bontang sebesar 185 pasien dari 149.230 jiwa dan untuk wilayah samarinda 
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sebesar 174 pasien dari 874.972 jiwa. Provinsi Kalimantan Timur data kanker   

payudara masih terfokus pada tiga kota besar yaitu Kota Samarinda, Kota 

Balikpapan dan Kota Bontang .(Lusa,2009) 

Kanker payudara menimbulkan rasa takut yang luar biasa bagi kaum 

perempuan karena selain menimbulkan kematian juga berpengaruh pada estetika 

. Tingginya angka kematian akibat kanker payudara disebabkan oleh factor 

eksternal dan factor internal . Factor eksternal yaitu pengetahuan yang rendah 

tentang penyakit kanker payudara , gaya hidup masa kini yang gemar 

mengkonsumsi junk food dan makanan berkadar lemak tinggi , diet yang 

berlebihan , mengkonsumsi alcohol , radiasi kecantikan , pengobatan hormonal 

yaitu penggunaan KB hormonal misalnya suntik dan pil , peptisida dan 

pencemaran lingkungan ( polusi udara ) , dan paparan ditempat kerja ( paparan 

dari gelombang elektromagnetik ) . Faktor Internal yaitu genetic ( garis 

keturunan keluarga ) , ditemukan bahwa  pasien kanker payudara akibat kelainan 

genetic sebesar 5-10 persen dan hormonal ( kemampuan hormon tubuh yang 

bermetabolisme dengan cepat ) . Untuk itu , penting bagi kaum wanita untuk 

mengenal riwayat keluarga . ( Eni Setianti , 2009 )  

Penderita kanker payudara yang datang kepelayanan kesehatan dalam 

stadium inoperable atau stadium lanjut dan sukar disembuhkan , padahal 

pemeriksaan terhadap kemungkinan adanya gejala kanker payudara secara dini 

dapat dilakukan oleh diri sendiri sehingga dapat dilakukan sewaktu-waktu dan 

tanpa biaya . ( Hastutik , 2010 )  

 



 
8 

 

Tingkat pengetahuan masyarakat yang masih rendah dan adanya mitos-mitos  

yang keliru tentang kanker payudara menyebabkan  keterlambatan penanganan 

kanker payudara ,dengan pemberian informasi tentang kanker payudara dengan 

metode promosi yang tepat dalam pelaksanaan merupakan langkah yang strategis 

dalam upaya meningkatkan kesehatan dan pengetahuan masyarakat sehingga 

para wanita mampu mendeteksi dini kanker payudara . ( Sulastri , 2012 ) Deteksi 

dini merupakan suatu langkah penting untuk mengurangi tingkat kematian karena 

kanker payudara . Deteksi dini ini dapat dilakukan  yaitu dengan cara 

pemeriksaan payudara sendiri . ( Dianada , 2009 ) 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Ridwan , dkk (2012) mengenai 

pengetahuan remaja putri tentang cara melakukan SADARI(Periksa Payudara 

Sensiri) , didapat sebagian besar responden yang diteliti memiliki pengetahuan 

kurang tentang cara melakukan SADARI yang benar . Berdasarkan survey awal 

yang dilakukan pada siswi diSMAN 9 Balikpapan ditemukan bahwa sebanyak 

90% mahasiswi mengetahui tentang gejala kanker payudara , sebanyak 77% tahu 

tentang cara menemukan secara  dini kanker payudara , dan sebanyak 23% yang 

tahu tentang kanker payudara dan melakukan pencegahan dengan pemeriksaan 

payudara sendiri . (Sugiarto , 2014 ) 

Berdasarkan hasil Rekam Medik Puskesmas Muara Rapak tahun 2013 

sebanyak 2 kasus penderita kanker payudara tidak pernah mendapatkan 

pemaparan edukasi tentang kanker payudara dan cara pencegahannya , pada 

tahun 2014 sebanyak 0 kasus penderita kanker payudara , dan pada tahun 2015 
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sebanyak 1 kasus penderita kanker payudara yang disebabkan karena pemakaian 

KB hormonal . (Puskesmas Muara Rapak Balikpapan , 2015 ) 

Berdasarkan hasil Rekam Medik Poli Onkologi di RSUD Dr. Kanudjoso 

Djatiwibowo tahun 2014 sebanyak 55 kasus penderita kanker, dan pada tahun 

2015 sebanyak 65 kasus penderita kanker payudara  . Dari 65 kasus penderita 

kanker payudara  terdapat 35 penderita yang tidak mengetahui tentang kanker 

payudara dan pencegahannya, 5 penderita penggunaan KB hormonal , 10 

penderita disebabkan sering mengkonsumsi makanan cepat saji , dan 15 

penderita disebabkan factor lainnya. Dari data diatas dapat disimpulkan angka 

penderita kanker payudara dari tahun 2014 ke tahun 2015 mengalami 

peningkatan , sehingga peneliti tertarik untuk meneliti hubungan tingkat 

pengetahuan dengan kasus kanker payudara pada ibu-ibu usia  20 – 40 tahun di 

RSUD Dr. Kanudjoso Djatiwibowo Balikpapan 2015 . (RSUD Dr.Kanudjoso 

Djatiwibowo Balikpapan , 2015 ) 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana tingkat pengetahuan ibu-ibu usia 20-40 tahun tentang kasus kanker 

payudara ? 

C. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Yang menjadi tujuan umum dalam proposal ini adalah diketahui  

hubungan tingkat pengetahuan dengan kasus kanker payudara pada ibu-ibu usia 

20-40 tahun di RSUD Dr. Kanudjoso Djatiwibowo Balikpapan 2015 . 
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2. Tujuan Khusus  

Yang menjadi tujuan khusus dalam penelitian ini adalah : 

a. Mengidentifikasi tingkat pengetahuan dengan kasus kanker payudara pada 

ibu-ibu usia 20-40 tahun di Poli Onkologi RSUD Dr. Kanudjoso 

Djatiwibowo Balikpapan 2015 . 

b. Mengidentifikasi jumlah penderita kanker payudara pada ibu-ibu usia 20-40 

tahun di Poli Onkologi RSUD Dr. Kanudjoso Djatiwibowo Balikpapan 2015 

c. Mengidentifikasi gambaran hubungan tingkat pengetahuan tentang kasus 

kanker payudara pada ibu-ibu usia 20-40 tahun di Poli Onkologi RSUD Dr. 

Kanudjoso Djatiwibowo Balikpapan 2015 . 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi penulis, dapat memberikan pengalaman untuk dapat mempraktekan teori 

yang didapat secara langsung dalam melakukan Riset Keperawatan secara 

komprehensif. 

2. Bagi Institusi Pendidikan, memberikan pendidikan dan pengalaman bagi 

mahasiswanya dalam melakukan Riset Keperawatan secara komprehensif 

sehingga dapat menumbuhkan dan menciptakan perawat terampil, professional 

dan mandiri. 

3. Bagi Klien, mendapatkan pelayanan secara komprehensif sesuai standar 

pelayanan keperawatan. 
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E. Ruang Lingkup Penelitian 

 Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan rancangan cross sectional yang 

bertujuan untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan tentang kasus kanker 

payudara pada ibu-ibu usia 20-40 tahun di RSUD Dr. Kanudjoso Djatiwibowo 

Balikpapan 2015 . Populasi dalam penelitian ini adalah ibu-ibu usia 20-40 tahun 

yang datang berobat ke Poli Onkologi RSUD Dr. Kanudjoso Djatiwibowo 

Balikpapan. Penentuan jumlah sample dalam penelitian ini dengan total sampling 

yang berjumlah 35 orang .  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Kanker Payudara 

1. Pengetian Kanker Payudara 

       Kanker payudara merupakan gangguan dalam pertumbuhan sel normal 

payudara (mammae) dimana sel abnormal timbul dari sel-sel 

normal,berkembang biak dan menginfiltrasi jaringan limfe dan pembuluh darah 

(NANDA , 2015) . Kanker Payudara atau istilah medisnya Carcinoma Mammae 

adalah pembunuh kedua bagi kaum wanita Indonesia setelah kanker rahim . 

Kanker payudara terjadi karena terganggunya sistem pertumbuhan sel di dalam 

jaringan payudara . Payudara tersusun atas kelenjar susu , jaringan lemak , 

kantung penghasil susu , dan kelenjar getah bening . Sel abnormal bisa tumbuh 

di empat bagian tersebut , dan mengakibatkan kerusakan yang lambat tetapi 

pasti menyerang payudara (Nurcahyo , 2010) 

       Kanker payudara adalah gangguan dalam pertumbuhan sel normal dimana 

sel abnormal timbul dari sel-sel nomal ,berkembang cepat dan 

menginfiltrasikan jaringan limfe dan pembuluh darah didalam payudara ( 

Carpenito ,2000) . Kanker payudara merupakan salah satu kanker yang 

terbanyak ditemukan diindonesia biasanya kanker ini ditemukan pada umur 40-

49 tahun dan letak terbanyak dikuadran lateral atas (Mansjoer , 2000) . 

       Payudara tersusun atas kelenjar susu,jaringan lemak , kantung penghasil 

susu , dan kelenjar getah bening . Sel abnormal bisa tumbuh ditempat bagian 
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tersebut , dan mengakibatkan kerusakan yang lambat tetapi pasti akan 

menyerang payudara (Suryaningsih dan Bertiani , 2009) . Setelah kanker pada 

payudara hanya tumbuh sebesar  1 cm , pada waktu 8-12 tahun . Sel tersebut 

diam dalam kelenjar dan dapat menyebar melalui aliran darah keseluruh tubuh ( 

Suryaningsih dan Bertiani , 2009 ) 

 

2. Anatomi dan Fisiologi Payudara 

a. Anatomi 

 Setiap payudara terdiri dari 15 sampai 20 lobulus dari jaringan kelenjar . 

Jumlah lobules tidak berhubungan dengan ukuran payudara . Setiap lobulus 

terbuat dari ribuan kelenjar kecil yang disebut alveoli atau acini . Kelenjar 

ini bersama-sama membentuk sejumlah gumpalan , mirip buah anggur yang 

merambat . Alveoli atau acini (alveolus dan acinus singular ) menghasilkan 

susu dan substansi lainnya selama masa menyusui . Setiap alveoli 

memberikan makanan ke dalam pembuluh darah tunggal lactiferous yang 

mengalirkan keluar melalui putting susu . Sebagai hasilnya , terdapat 15-20 

saluran putting susu , mengakibatkan banyak lubang pada putting susu . Di 

belakang putting susu pembuluh lactiferous agak membesar sampai 

membentuk penyimpanan kecil yang disebut lubang-lubang lactiferous 

(lactiferous sinuses) . Setiap lubang berdiameter 2-4 mm (0,08-0,16 inci) 

.Lemak dan jaringan penghubung mengelilingi bola-bola jaringan kelenjar . 

(R.Sjamsuhidayat ,2004).Gambar lobulus dapat dilihat pada gambar dibawah 

ini  
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 Sejumlah jaringan lemak bergantung pada banyaknya factor termasuk 

usia , persentase lemak tubuh , dan keturunan . Sendi tulang cooper 

menghubungkan dinding dada pada kulit payudara , memberikan bentuk 

pada payudara dan keelatisannya (R.Sjamsuhidayat ,2004). 

 

 

 

 

 

 

b. Fisiologi 

 Fisiologi payudara menurut R.Sjamsuhidayat (2004) sebagai berikut : 

payudara mengalami tiga macam perubahan yang dipengaruhi yang 

dipengaruhi hormone . Perubahan pertama ialah mulai dari masa hidup anak 

melalui masa pubertas , masa fertilitas , sampai kae klimakterium , dan 
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monopouse . Sejak pubertas pengaruh estrogen dan progesterone yang 

diproduksi ovarium dan juga hormone hopofise , telah menyebabkan duktus 

berkembang dan tibulnya asinus . Perubahan kedua adalah perubahan sesuai 

dengan daur haid . Sekitar hari ke-8 haid , payudara jadi lebih besar dan pada 

beberapa hari sebelum haid berikutnya terjadi pembesaran maksimal . 

 Kadang-kadang timbulnya benjolan yang nyeri dan tidak rata . Selama 

beberapa hari menjelang haid , payudara menjadi tegang dan nyeri sehingga 

pemeriksaan fisik , palpasi , tidak mungkin dilakukan . Pada waktu itu , 

pemeriksaan foto mamografi tidak berguna karena kontras kelenjar terlalu 

besar . Begitu mulai haid , semuanya berkurang .Perubahan ketiga kelenjar 

terjadi pada masa hamil dan menyusui .Pada kehamilan payudara menjadi 

besar karena epitel duktus lobul dan duktus alveolus berpriliferasi , dan 

tumbuh duktus baru . Sekresi hormon prolaktin dari hopofisis anterior 

memicu laktasi . Air susu diproduksi oleh sel-sel alveolus , mengisi asinus , 

kemudian dikeluarkan melalui duktus keputting susu . 

3. Etiologi 

      Menurut Brunner dan Suddarth (2002) , tidak ada satupun penyebab 

spesifik dari kanker payudara , sebaliknya serangkaian faktor genetik , 

hormonal , dan kemungkinan kejadian lingkungan dapat menunjang kanker ini . 

Sedangkan menurut  Moningkey dan Kodim , penyebab spesifik dari kanker 

payudara masih belum diketahui , tetapi banyak faktor yang diperkirakan 

mempunyai pengaruh terhadap terjadinya kanker payudara .  
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4. Gejala Klinis Kanker Payudara 

Menurut Mangan ( 2000 ) gejala klinis kanker payudara pada stadium dini tidak 

menimbulkan keluhan atau rasa sakit. Sementara beberapa keluhan yang 

dirasakan oleh penderitan pada stadium lanjut sebagai berikut : 

a. Jika diraba dengan tangan, terasa ada benjolan dipayudara. 

b. Jika diamati, bentuk dan ukuran payudara berbeda dengan sebelumnya. 

c. Ada luka dan ekstrim dipayudara atau putting susu yang tidak dapat 

sembuh 

d. Keluar darah atau cairan encer dari putting susu 

e. Putting susu masuk memuntir kedalam payudara 

f. Kulit payudara berkerut seperti kulit jeruk . 

g. Pada stadium lanjut bisa timbul nyeri tulang, penurunan berat badan, 

pembengkakan lengan atau unserasi kulit . 

5. Faktor Pemicu Kanker Payudara 

Menurut Suryaningsih dan Bertiani ( 2009 ),factor pemicu kanker payudara 

adalah : 

a. Gaya Hidup 

Penyebab kanker payudara memang belum diketahui secara pasti oleh dunia 

kedokteran.Namun menurut kajian Li Peiwien(seorang dokter medis ahli 

kanker sekaligus pakar pengobatan tradisonal tiongkong) mengapa orang 

Indonesia lebih banyak penderita kanker dibandingkan cina dikarenakan 

orang Indonesia suka makan gorengan . Dari makan kerupuk , pisang goring 
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, singkong goring , tempe goring , ayam goring , kentang goring , nasi 

goreng hampir menjadi santapan sehari-hari orang Indonesia . Setiap hari 

tiada hari tanpa makan gorengan . Sebab makanan yang digoreng adalah 

makan praktis , hasilnya lebih enak dan gurih dari pada makanan yang 

direbus . 

 Mengapa gurihnya makanan gorengan dapat memicu kanker ? 

EdenTareke dari Universitas Stockholm,swedia,oada tahun 2002 

mengumumkan hasil penelitiannya . Hal ini terikat mengenai akrilamida , 

karsinogen yang berbentuk pada makanan yang dipanaskan . Menurut 

penelitian itu , makanan kaya karbohidrat seperti singkong , ubi , kentang , 

pisang , nasi dan jenis lainnya jika digoreng akan terurai . Kemudian 

bereaksi dengan asam amino menghasilkan senyawa karsinogenik ( pemicu 

kanker ) yang bernama akrilamida . Demikian juga makanan yang 

dipanggang . Sedangkan makanan mentah , atau dikukus tidak mengalami 

reaksi semacam itu , sehingga tidak menghasilkan akrilamida , kalaupun ada 

, adanya sangat kecil . 

b. Lingkungan  

Terdapat banyaknya senyawa kimia yang ada disekitar kita yang akan 

mengganggu metabolisme tubuh . Zat-zat itu merupakn racun bagi tubuh kita 

. Semakin banyaknya senyawa kimia yang dihirup maka semakin rentan 

tubuh terkena kanker payudara . Senyawa kimia tersebut adalah seperti 

aflatoxin B1 , ethionine , saccharin , asbestos , nikel , chrom , arsen , arang , 

tarr , asap rokok dan oral konsepsi . 
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c. Faktor Fisik 

Faktor-faktor yang dapat memicu disekitar kita adalah seperti radiasi 

matahari , nuklir dan radionukleide . Perlu diingat walaupun anda sudah 

menggunakan bra namun radiasi matahari masih bisa menembus ke jaringan 

payudara , Oleh sebab itu anda harus berhati-hati dengan sinar matahari yang 

dapat memicu kanker payudara . 

d. Makanan yang dianjurkan untuk menghindari dan dikurangi konsumsinya 

Banyak bahan makanan yang harus dihindari sebab makan tersebut 

mengandung zat yang dapat memicu kanker . Bahan makanan itu adalah 

anatara lain : taoge , vetsin , cabe , es , garam , kelengkeng , alcohol , sawi 

putih , daging merah , rokok , nangka , durian , soft drink , kangkung , dan 

ikan asin . 

e. Kelemahan genetic sel-sel pada tubuh sehingga memudahkan munculnya 

kanker . 

f. Pendapatan 

Kanker banyak dijumpai pada golongan social ekonomi rendah karena factor 

ekonomi erat kaitannya dengan gizi, imunitas, dan kebersihan perseorangan. 

Pada golongan sosial ekonomi rendah umumnya kuantitas dan kualitas 

makanan kurang hal ini mempengaruhi imunitas tubuh.  

g. Pengetauan 

Tingkat pengetahuan sesorang yang rendah dapat mempengaruhi perilaku 

seseorang dalam menjaga kesehatannya dan mempengaruhi dalam 

mengenali kejala-gejala penyakit yang mereka alami sedini mungkin . 
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Pengetahuan terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu 

objek .Penginderaan yang baik akan meningkatkan pemahaman terhadap 

suatu objek atau informasi .(Notoatmodjo , 2007 ) 

Menurut bobak ( 2001 ) ada beberapa fantor pemicu pada pasien diduga 

berhubungan dengan kejadian kanker payudara : 

a. Riwayat pribadi tentang kanker payudara 

b. Menarce dini , resiko kanker payudara meningkat pada wanita yang 

mengalami menstruasi sebelum usia 12 tahun . 

c. Menopause pada usia lanjut , menopause setelah usia 50 tahun meningkat 

resiko untuk mengalami kanker payudara . Riwayat penyakit payudara jinak 

, yang mempunyai tumor payudara disertai perubahan efitel priliferative 

mempunyai risiko dua kali lipat untuk mengalami kanker payudara , wanita 

dengan hyperplasia tipikal empat kali lipat untuk menggalami penyakit ini . 

d. Pernah mengalami radiasi didaerah dada 

e. Pernah mengalami operasi ginekologis misalnya tumor ovarium. 

f. Kontrasefsi oral , wanita yang menggunakan kontrasefsi oral berisiko tinggi 

untuk mengalami kanker payudara . 

g. Terapi penggantian hormonal lama 

h. Masukan alcohol , sedikit peningkatan risiko ditemukan pada wanita 

mengkonsumsi alcohol . 

 

6. Patofisiologi 
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 Sel-sel kanker dibentuk dari sel-sel normal dalam suatu proses rumit yang 

disebut transformasi , yang terdiri dari tahap inisiasi dan promosi . Pada tahap 

inisiasi terjadi suatu perubahan dalam bahan genetik sel yang memicu sel 

menjadi ganas . Perubahan dalam bahan genetik sel ini disebabkan oleh suatu 

gen yang disebut karsinogen , yang berupa bahan kimia , virus , radiasi 

(penyinaran ) atau sinar matahari . Tetapi tidak semua sel memiliki kepekaan 

yang sama terhadap suatu karsinogen . Kelainan genetik dalam sel atau bahan 

lainnya yang disebut promotor , menyebabkan sel lebih rentan terhadap suatu 

karsinogen . Pada tahap promosi , suatu sel yang telah mengalami inisiasi akan 

berubah menjadi ganas . Sel yang belum melewati tahap inisiasi tidak akan 

tepengaruh oleh promosi (Desen , 2008 ) . 

 Menurut Price & Wilson (2006) pada kanker payudara terjadi proliferasi 

keganasan sel epitel yang membatasi duktus dan lobus payudara . Pada awalnya 

hanya terdapat hyperplasia sel dengan perkembangan sel-sel atipikal . Sel-sel 

ini kemudian berlanjut menjadi karsinoma in situ dan menginvasi stroma . 

Kanker membutuhkan waktu tujuh tahun untuk tumbuh dari satu sel menjadi 

massa yang cukup besar untuk dapat dipalpasi ( kira-kira berdiameter 1 cm ) 

pada ukuran itu , sekitar 25  kanker payudara sudah mengalami metastasis .  

 

7. Klasifikasi Kanker Payudara 

Menurut Nanda (2015 ),tingkat perkembanan kanker payudara adalah : 

a. Stadium 0 
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 Pada stadium ini disebut dengan Ductal Carcinoma In Situ atau Non invasive 

Cancer . Di mana kanker tidak menyebar keluar dari pembuluh/saluran 

payudara dan kelenjar-kelenjar (lobules) susu pada payudara . 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Stadium I 

 Stadium satu tumor masih sangat kecil dan tidak menyebar serta tidak ada 

pada pembuluh getah bening. 
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c. Stadium II A 

 Pada stadium ini benjolan kanker hanya berukuran dua sentimeter sehingga 

tidak dapat terdeteksi dari luar.Karena tidak terdeteksi maka akan sulit 

mengindikasikan oran terjangkit kanker payudara atau tidak . Namun 

meskipun begitu dengan kecanggihan alat-alat medis kedokteran pada 

stadium ini masih bisa ditemukan disekitar titik-titik saluran getah bening  

 diketiak . Dengan pemeriksaan dini ini maka sel kanker dapat tidak 

menyebar kebagian tubuh dan tidak akan berlanjut ke stadium berikutnya. 

Kemungkinan sembuh adalah sekitar 70% . 

 

 

 

 

d. Stadium II B 

 Benjolan pada stadium dua telah berukuran kurang lebih dua namun tidak 

lebih dari lima sentimeter dengan penyebaran sudah sampai ke kelenjar susu 

dan daerah ketiak.Pada stdium ini kemungkinan sembuh adalah 30-40%. 

Jika sudah diketahui penderita kanker pada stadium 2 maka biasanya 

dilakukan operasi dengan pengangkatan sel-sel kanker yang ada pada tubuh. 

Setelah operasi biasanya dokter akan melakukan penyinaran untuk 

memastikan  tidak ada lagi sel-sel yang tertinggal . 
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e. Stadium III A 

 Pada tahap stadium 3 A ini kanker telah 87% telah menyebar kedaerah limfa 

dan telah berukuran lebih dari lima sentimeter dan telah menyebar ke titik-

titik pada pembuluh darah getah bening ketiak. Diameter tumor juga bisa 

lebih besar dari 5 cm dan telah menyebar ke titik-titik pembuluh getah 

bening ketiak. 

 

 

 

 

 

f. Stadium III B 

 Benjolan pada stadium III B lebih panjang lagi dan telah menyebar ke 

seluruh bagian kulit dinding dada,tulang rusuk dan otot dada. Dapat 

menyebabkan pembengkakan bisa juga luka bernanah dipayudara. 

Didiagnosis sebagai inflammatory Breast Cancer. Bisa juga belum menyebar 

ke titik-titik pada pembuluh getah bening diketiak dan lengan atas , tapi tidak 

menyebar kabagian lain dari organ tubuh. Jika kondisi pasien sudah pada  

tahap stadium III B maka hal yang harus dilakukan adalah pengangkatan 

payudara . 
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g. Stadium III C 

 Benjolan telah menyebar ke titik-titik pada pembuluh getah bening . Kanker 

telah menyebar lebih dari 10 titik disaluran getah bening di bawah tulang 

selangka . 

 

 

 

 

h. Stadium IV 

 Pada stadium 4 kanker sudah begitu parah sudah menjalar kebagian tubuh 

lain. Sehingga tidak ada jalan lain selain pengangkatan payudara . Kanker 

juga telah bermetafisis yaitu kanker telah menyebar dari payudara dan 

kelenjar getah bening disekitar ketiak ke bagian lain seperti paru , tulang , 

hati , dan otak . Kanker pada payudara itu bisa membengkak dan 

pecah,kemudian akan menimbulkan bau busuk . Keluhan ini adalah sesak 

nafas karena kanker menekan payudara . 
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8. Pencegahan Kanker Payudara 

a. Menurut Mangan ( 2010 ) cara pencegahan pada kanker payudara adalah : 

1) Menghindari makanan berkadar lemak tinggi 

2) Menjaga kesehatan dan memperbanyak makan buah dan sayuran segar . 

3) Bagi wanita beresiko tinggi lebih baik menghindari penggunaan alat 

kontrasepsi yang mengandung hormon , seperti pil dan suntik . 

4) Konsultasikan dengan dokter jika akan mengkonsumsi obat-obatan 

hormonal . 

5) Hindari stress 

6) Hindari alcohol dan rokok 

7) Pemberian ASI eksklusif 

8) Lakukan pemeriksaan payudara sendiri ( SADARI ) dengan teratur . 

Setiap perempuan harus mewaspadai akan perubahan yang terjadi 

pada payudaranya sendiri. Untuk mengetahui perubahan-perubahan 

tersebut , ada cara sederhana , murah dan efektif yang di sebut “ 

Pemeriksaan payudara Sendiri” (SADARI) .  

a) Definisi Pemeriksaan SADARI  
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Menurut Widyastuti (2010), pemeriksaan SADARI adalah cara 

sederhana menemukan kanker payudara sedini mungkin , dengan cara 

memeriksa payudara sendiri .  

b) Tujuan SADARI  

       Menurut Bustan (2007) , tujuan dilakukannya SADARI secara rutin 

adalah untuk merasakan dan mengenal lekuk-lekuk payudara sehingga 

jika terjadi perubahan dapat segera diketahui .  

c) Waktu terbaik untuk memeriksa payudara adalah 7 sampai 10 hari 

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

Pemeriksaan SADARI dilakukan 1 bulan sekali , payudara juga dalam 

keadaan kering agar memudahkan dalam pemeriksaan dan posis 

berbaring dan berdiri .  

d) Cara pemeriksaan SADARI  

Menurut Suryaningsih dan Bertiani (2009), cara melakukan SADARI 

adalah sebagai berikut:  

(1) Langkah 1  

       Langkah pertama adalah:  

(a) Memulainya dengan melihat payudara anda di cermin.  

(b) Posisi pundak tegap. 

(c) Kedua tangan di pinggang. 

Yang harus anda lihat adalah :  

(a) Ukuran payudara.  

(b) Bentuk payudara.  
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(c) Warna payudara.  

Payudara yang bermasalah jika:  

(a) Kulit mengkerut.  

(b) Terjadi lipatan.  

(c) Ada tonjolan.  

(d)  Puting berubah posisi biasanya seperti tertarik kedalam. 

(e) Kemerahan.  

(f) Nyeri.  

(g) Ruam-ruam atau bengkak. 

(2) Langkah 2  

       Langkah kedua adalah:  

(a) Angkat tangan anda.  

(b) Amati jika ada perubahan-perubahan payudara.  

(3) Langkah 3  

        Langkah ketiga adalah:  

(a) Saat anda bercermin, anda cermati puting anda.  

(b) Periksalah ada cairan yang keluar dari kedua putting atau tidak. 

(baik itu cairan bening, seperti susu, berwarna kuning, atau      

bercampur darah).  

(c) Periksalah puting anda apakah terdapat tanda-tanda yang tidak 

wajar seperti ada luka atau koreng.  

  Puting yang bermasalah:  
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((1)) Puting yang bermasalah adalah berwarna kuning 

bercampur darah. 

((2)) Mengoreng.  

(4) Langkah 4  

(a) Pada langkah keempat ini rasakan payudara anda dengan cara 

berbaring dan lakukan pemijitan.  

((1)) Langkah 4a  

          Merasakan payudara dengan cara berbaring,Caranya:  

((a)) Pergunakanlah tangan kanan untuk merasakan 

payudara kiri, begitu sebaliknya.  

((b)) Pijatlah dengan pelan namun mantap (tapi bukan 

keras) , pijat dapat dilakukan dengan tiga ujung jari 

anda (telunjuk , tengah , dan manis).  

((c)) Jaga posisi ujung jari datar terhadap permukaan 

payudara.  

((d)) Gunakan gerakan memutar , sekali putaran 

mencakup seperempat  bagian payudara .  

((2)) Langkah 4b  

          Pijatlah payudara sambil berbaring. Caranya:  

((a)) Mulai pijatlah seluruh payudara anda dari atas 

sampai bawah , kiri kanan .  
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((b)) Setelah itu pijat juga dari tulang pundak sampai 

bagian atas perut dan dari ketiak sampai belahan 

payudara.  

((c)) Buatlah pola memutar untuk memastikan anda 

sudah memijat seluruh payudara anda.  

((d)) Mulailah dari puting, buat gerakan memutar 

semakin lama semakin besar sampai anda mencapai 

bagian tepi payudara.  

((e)) Anda juga dapat membuat gerak naik turun. 

Gerakan ini bagi sebagian besar wanita dianggap 

lebih efektif.  

((f)) Pastikan anda meraka seluruh jaringan payudara 

dari depan (puting) sampai bagian belakang.  

((g)) Pakailah pijatan-pijatan yang sesuai dengan 

anotomi payudara yaitu : ringan untuk kulit dan 

jaringan tepat di bawah kulit , pijatan sedang untuk 

bagian tengah payudara , dan pijatan kuat untuk  

jaringan bagian dalam.  

((h)) Saat anda mencapai jaringan bagian dalam, anda 

harus dapat merasakan tulang iga anda.  

(5) Langkah 5  

       Langkah kelima adalah:  

((a)) Rasakan payudara anda saat anda berdiri atau duduk.  
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((b)) Anda dapat merabanya saat mandi karena bagi sebagian 

wanita, mereka merasa lebih mudah memijat saat kulit 

payudara dalam keadaan basah dan licin.  

((c)) Lakukan dengan gerakan yang sama seperti dijelaskan 

dalam langkah  

9. Pengobatan Kanker Payudara 

Menurut NANDA (2015 ) pengobatan kanker payudara yaitu : 

a. Mastektomi 

Mastektomi adalah operasi pengangkatan. Ada 3 jenis matektomi, yaitu : 

1) Modified Radical Mastectomy, yaitu operasi pengangkatan seluruh 

payudara, jaringan payudara ditulang dada, tulang selangka dan tulang 

iga, serta benjolan disekitar ketiak. 

2) Total (Simple) Mastectomy, yaitu pengangkatan diseluruh payudara saja, 

tetapi bukan kelenjar ketiak. 

3) Radical Mastectomy, yaitu operasi pengangkatan sebagian dari payudara. 

Biasanya disebut lumpectomy, yaitu pengangkatan hanya pada bagian 

yang mengandung sel kanker, bukan seluruh payudara. 

b. Radiasi 

c. Kemoterapi adalah proses pengobatan dengan menggunakan obat-obatan 

yang bertujuan untuk membunuh atau memperlambat pertumbuhan sel-sel 

kanker .  

d. Lintasan Metabolisme  
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 Asam bifosfonat merupakan senyawa penghambat aktivitas osteoklas 

dan resorpsi tulang yang sering digunakan untuk melawan osteoporosis yang 

diinduksi oleh overian suppression,hiperkalsemiadan kelainan metabolism 

tulang, menunjukkan efektivitas untuk menurunkan metastasis sel kanker 

payudara menuju tulang. Walaupun penggunaan jangka panjang dapat 

menimbulkan efek samping  seperti osteonekrosis dan turunnya fungsi 

ginjal. 

B. Pengetahuan  

1. Pengertian  

       Pengetahuan adalah merupakan hasil “tahu” dan ini terjadi setelah orang 

mengadakan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan 

terhadap obyek terjadi melalui panca indra manusia yakni penglihatan , 

pendengaran , penciuman , rasa , dan raba dengan sendiri . Pada waktu 

pengindraan sampai menghasilkan pengetahuan tersebut sangat dipengaruhi 

oleh intensitas perhatian persepsi terhadap obyek . Sebagian besar pengetahuan 

manusia diperoleh melalui mata dan telinga . (Notoatmodjo , 2003) . 

Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui , segala sesuatu yang 

diketahui berkenaan dengan hal ( mata pelajaran) , (Tim Penyusun Kamus 

Besar Bahasa Indonesia , 2002) 

2. Tingkat Pengetahuan di Dalam Domain Kognitif  

Menurut (Notoatmodjo, 2003 ) pengetahuan yang cukup didalam domain 

kognitif mempunyai 6 tingkatan yaitu:  
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a. Tahu (Know)  

       Tahu diartikan sebagai pengingat suatu materi yang telah dipelajari 

sebelumnya. Termasuk ke dalam pengetahuan tingkat ini adalah mengingat 

kembali (recall) terhadap suatu yang spesifik dan seluruh bahan yang 

dipelajari atau rangsangan yang telah diterima . Oleh sebab itu “tahu” ini 

adalah merupakan tingkat pengetahuan yang paling rendah . Kata kerja 

untuk mengukur bahwa orang tahu tentang apa yang dipelajari yaitu 

menyebutkan , menguraikan , mengidentifikasi , menyatakan dan sebagainya  

b. Memahami (Comprehention)  

       Memahami artinya sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara 

benar tentang obyek yang diketahui dan dimana dapat menginterprestasikan 

secara benar . Orang yang telah paham terhadap objek atau materi terus 

dapat menjelaskan , menyebutkan contoh , menyimpulkan , meramalkan dan 

sebagainya terhadap suatu objek yang dipelajari .  

c. Aplikasi (Application)  

       Aplikasi diartikan sebagai kemampuaan untuk menggunakan materi 

yang telah dipelajari pada situasi ataupun kondisi riil (sebenarnya) . Aplikasi 

disini dapat diartikan aplikasi atau penggunaan hukum-hukum , rumus , 

metode , prinsip dan sebagainya dalam konteks atau situasi yang lain .  

d. Analisis (Analysis)  

       Analisi adalah suatu kemampuan untuk menyatakan materi atau suatu 

objek dalam komponen-komponen tetapi masih di dalam struktur organisasi 

tersebut dan masih ada kaitannya satu sama lain .   
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e. Sintesis (Syntesis)  

       Sintesis yang dimaksud menunjukkan pada suatu kemampuan untuk 

melaksanakan atau menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu 

keseluruhan yang baru , Dengan kata lain sintesis adalah suatu kemampuan 

untuk menusun formulasi baru dari formulasi yang ada . 

f. Evaluasi (Evaluation)  

      Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi 

atau penilaian terhadap suatu materi atau objek . Penilaian-penilaian itu 

berdasarkan suatu kriteria-kriteria yang ada .  

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan  

Menurut Wawan (2010), faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan yaitu:  

1) Faktor internal  

a) Pendidikan  

       Pendidikan berarti bimbingan yang diberikan seseorang terhadap 

perkembangan orang lain menuju kearah cita-cita tertentu yang 

menentukan manusia untuk berbuat dan mengisi kehidupan untuk 

mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan diperlukan untuk 

mendapat informasi misalnya hal-hal yang menunjang kesehatan 

sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup.  

       Menurut YB Mantra yang dikutip Notoatmodjo ( 2003) , pendidikan 

dapat mempengaruhi seseorang termasuk juga perilaku seseorang akan 

pola hidup terutama dalam memotivasi untuk sikap berperan serta dalam 
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pembangunan (Nursalam , 2003) pada umumnya makin tinggi pendidikan 

seseorang makin mudah menerima informasi .  

b) Pekerjaan  

Menurut Thomas yang dikutip oleh Nursalam (2003) , 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 .  

c) Umur  

Menurut Elisabeth BH yang dikutip Nursalam (2003), usia adalah 

umur individu yang terhitung mulai saat dilahirkan sampai berulang tahun 

. Sedangkan menurut Huclok (2000) semakin cukup umur , tingkat 

kematangan dan kekuatan seseorang akan lebih matang dalam berfikir 

dan bekerja . Dari segi kepercayaan masyarakat seseorang yang lebih 

dewasa dipercaya dari orang yang belum tinggi kedewasaannya . Hal ini 

akan sebagai dari pengalaman dan kematangan jiwa .  

2) Faktor Eksternal  

a) Faktor Lingkungan  

Menurut Ann . Mariner yang dikutip dari Nursalam  lingkungan 

merupakan seluruh kondisi yang ada disekitar manusia dan pengaruhnya 
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yang dapat mempengaruhi perkembangan dan perilaku orang atau 

kelompok .  

b) Sosial Budaya  

 Sistem sosial budaya yang ada pada masyarakat dapat mempengaruhi 

dari sikap dan menerima informasi . 

4. Cara Mendapatkan Informasi/Pengetahuan 

 Pengetahuan sesorang adalah merupakan informasi yang diperoleh melalui 

(Lilik , 2009 ) :  

a. Pengalaman Pribadi 

 Pemahaman seseorang dapat diperoleh melalui pengalaman pribadi 

yang memberikan informasi mengenai suatu masalah . Melalui pengalaman 

pribadi ini ditemukan jawaban atas masalah yang sebelumnya tidak 

diketahui . Pengalaman merupakan sumber pengetahuan yang terbaik dengan 

kata lain pengalaman adalah guru yang terbaik .  

b. Pengalaman Orang lain 

 Pengalaman juga dapat diperoleh melalui pengalaman orang lain . 

Dengan melihat kejadian atau masalah yang terjadi pada orang lain . 

Seseorang dapat memperoleh informasi mengenai suatu masalah baik secara 

langsung maupun tidak langsung . 

c. Media Massa 

 Media massa merupakan sumber informasi yang paling banyak 

memberikan pengetahuan pada seseorang mengenai suatu masalah . Sumber 
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informasi melalui media ini dapat berupa majalah , koran , televise , radio , 

iklan , dan sebagainya .  

 Pengetahuan pada dasarnya terdiri dari sejumlah fakta dan teori yang 

memungkinkan seseorang untuk dapat memecahkan masalah yang 

dihadapinya . Pengetahuan diperoleh dari pengalaman langsung maupun dari 

orang lain . Pengetahuan merupakan hasil dari tahu dan ini terjadi setelah 

orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu ( Notoatmodjo 

, 2003 ). 

5. Menyusun Alat Ukur 

 Alat ukur atau instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang 

digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data agar pekerjaannya mudah dan 

hasilnya lebih baik ,dalam arti lebih cermat , lengkap dan sistematis sehingga 

lebih mudah diolah  (Arikunto , 2006 ) . Alat ukur yang digunakan dalam 

penelitian ini berupa kuesioner , yaitu sejumlah pertanyaan tertulis yang 

digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan 

tentang pribadinya , atau hal-hal yang ia ketahui (Arikunto , 2006 ) . 

Penyusunan alat ukur pengetahuan ini menggunakan skala guttman . 

Pengukuran skala guttman adalah skala yang menginginkan jawaban tegas 

seperti jawaban ya-tidak .(Astrid , 2013 ) 

    Hal ini karena pertanyaan-pertanyaan itu dapat dinilai secara pasti oleh 

penilaiannya tanpa melibatkan faktor subyektifnya dari penilai dan lebih mudah 

disesuaikan dengan pengetahuan yang akan diukur dan lebih cepat dinilai .  
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 Setelah data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner , data akan 

diolah secara deskriftif analitik dengan menggunakan tabel secara narasi untuk 

melihat kesenjangan dan prosentasenya . Data yang diperoleh akan 

diklasifikasikan dalam beberapa kelompok dan diukur dipresentase .  

6. Kriteria Pengetahuan 

 Mengenai penilaiaan pengetahuan ini dijelaskan oleh Nursalam dan 

Sumartana ( 2008) bahwa “ pengukuran pengetahuan dapat dilakukan 

dengan wawancara atau angket yang menanyakan tentang isi materi yang ingin 

diukur dari subyek penelitian atau responden “. 

 Adapun kualitas pengetahuan pada masing-masing tingkat pengetahuan 

dapat dilakukan dengan scoring yaitu : 

a. Tinggi : Skor 76% -  100% 

b. Sedang : Skor 56%-75% 

c. Rendah :Skor < 55% 

(Arikunto , 2006) 

 

C. Hubungan Tingkat Pengetahuan dengan Kasus Kanker Payudara 

Kanker payudara disebabkan dari beberapa faktor , salah satu dari tingkat 

pengetahuan . Tingkat pengetahuan yang tinggi tentang kanker payudara akan 

cenderung membentuk sikap positif yang tercermin melalui  perilaku seseorang 

tentang cara menjaga kesehatan .(Notoatmodjo , 2007 ) 
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Pada penelitian Erbil di Yogyakarta ,didapat prevalensi tingkat pengetahuan 

kanker payudara dan pencegahannya 15,3 % dari 209 responden serta yang 

menderita kanker payudara 5 responden ( Indrati,  2005 ). 

Hasil analisis menunjukkan jumlah responden dengan kejadian kanker 

payudara lebih banyak diderita pada responden yang memiliki tingkat pengetahuan 

yang rendah tentang kanker payudara dan cara pencegahannya yang 

menunujukkan terdapat hubungan yang bermakna antara tingkat pengetahuan 

dengan kasus kaker payudara . Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang 

menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan 

dengan kasus kanker payudara .(Varney ,H , 2004 ) 

D. Kerangka Konsep 

Kanker payudara merupakan gangguan dalam pertumbuhan sel normal 

payudara (mammae) dimana sel abnormal timbul dari sel-sel normal,berkembang 

biak dan menginfiltrasi jaringan limfe dan pembuluh darah(NANDA,2015).  

  Kanker payudara tersebut disebabkan dari beberapa factor yaitu gaya hidup, 

lingkungan , faktor fisik, makanan, genetic, pendapatan , pengetahuan dan lain-

lain. Namun , kanker payudara dapat dicegah dengan cara menjaga kesehatan diri 

dan lingkungan, meningkatkan pengetahuan, selalu memeriksa payudara sendiri 

(SADARI) dengan benar dan cepat dilaporkan pada pelayanan kesehatan jika 

menemukan tanda dann gejala kanker payudara agar dapat diberikan pertolongan 

dengan segera (Suryaningsih dan Bertiani , 2009 ). 
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Pengetahuan adalah merupakan hasil “tahu” dan ini terjadi setelah orang 

mengadakan penginderaan terhadap suatu objek tertentu dengan panca indra 

manusia yakni penglihatan , pendengaran , penciuman , rasa , dan raba dengan 

sendiri serta segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal ( mata 

pelajaran) . (Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia , 2002) 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ridwan , dkk (2012) ditemukan 

bahwa hanya sebanyak 23% yang tahu tentang kanker payudara dan melakukan 

pencegahan dengan pemeriksaan payudara sendiri pada siswi diSMAN 9 

Balikpapan . 

 Dalam penelitian ini mengambil variabel pengetahuan sebagai variabel bebas 

dan kanker payudara sebagai variabel terikat . Kerangka konsep dari uraian 

diatas dapat dilihat pada skema dibawah ini : 

Variabel Bebas                                                          Variabel Terikat 

Pendapatan 

jaringan dukungan social 

pengetahuan 

Pekerjaan 

gaya hidup 

praktik kesehatan pribadi 

faktor biologis dan genetika 

pelayanan perawatan kesehatan 

jenis kelamin dan buadaya 

K   Kanker Payudara 
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E. Hipotesis 

 Menurut Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti (2007) , 

hipotesis adalah pernyataan atau dugaan yang bersifat sementara terhadap suatu 

masalah penelitian yang kebenarannya masih lemah (belum tentu kebenarannya) 

sehingga harus diuji secara empiris .  

 Berdasarkan rumusan yang telah dipaparkan sebelumnya, hipotesis dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Hipotesis Nol (Ho) 

Tidak ada hubungan antara  tingkat pengetahuan dengan kasus kanker payudara 

pada ibu-ibu usia 20-40 tahun ke Poli Onkologi RSUD Dr. Kanudjoso 

Djatiwibowo Balikpapan tahun 2015 

2. Hipotesis Kerja (H1) 

Ada hubungan antara tingkat pengetahuan dengan kasus kanker payudara pada 

ibu-ibu usia 20-40 tahun ke Poli Onkologi RSUD Dr. Kanudjoso Djatiwibowo 

Balikpapan tahun 2015 

F. Definisi Operasional 

 Definisi Operasional adalah pengertian atau batasan-batasan yang berguna 

untuk membatasi ruang lingkup variabel yang akan diteliti . Definisi operasinaol 
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berfungsi untuk mengarahkan kepada pengukuran atau pengamatan terhadap 

variabel-variabel yang bersangkutan serta pengembangan instrument / alat ukur ( 

Notoatmodjo, 2005) . Untuk lebih memperjelas arah penelitian , maka akan 

diuraikan definisi operasional variabel terikat dan variabel bebas sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

Variable Definisi Operasional Cara  

Ukur 

Alat 

Ukur 

Skala  

Ukur 

Hasil Ukur 

Kanker 

Payudara 

 

Pertumbuhan sel 

abnormal di dalam 

jaringan payudara 

terganggu , 

menginfiltrasikan 

jaringan limfe dan 

pembuluh darah 

didalam payudara . 

Angket Kuesioner Ordinal Ya : Penderita 

Kanker  

Tidak: Bukan 

Penderit

a Kanker  
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Variable Definisi Operasional Cara  

Ukur 

Alat 

Ukur 

Skala  

Ukur 

Hasil Ukur 

 

Pengetahu

-an 

 

Pengetahuan dapat 

dicapai melalui 

panca indra manusia 

yakni penglihatan, 

pendengaran, 

penciuman, rasa, 

dan raba dengan 

sendiri melalui 

contohnya 

pendidikan .  

Angket Kuesioner Ordinal Tinggi : Skor 

76% -  

100% 

Sedang : Skor 

56%-

75% 

Rendah :Skor < 

55% 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

 Desain penelitian adalah keseluruhan dari perencanaan untuk menjawab 

pertanyaan penelitian dan mengantisipasi beberapa kesulitan yang mungkin timbul 

selama proses penelitian (Notoatmodjo , 2005) 

 Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode deskriftif 

analitik yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk 

membuat gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan obyektif kemudian 

dianalisa untuk mencari hubungan antara dua variabel . Metode ini digunakan 

untuk memecahkan atau menjawab permasalahn yang sedang dihadapi pada situasi 

sekarang ( Notoatmodjo , 2005 ).  

B. Data dan sumber data 

1. Informan 

 Dalam KBBI (Umi Kulsum dkk , 2006 ) informan adalah orang yang 

memberikan informasi , orang yang menjadi sumber dalam penelitian .  

 Data diperoleh dari beberapa informan yang memiliki syarat-syarat sebagai 

berikut : 

a. Ibu-ibu usia subur yang berumur antara 20 sampai 40 tahun 
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b. Ibu-ibu yang tidak cacat wicara dan kesehatannya baik 

c. Dapat berbahasa Indonesia 

d. Bersedia menjadi informan dan mempunyai waktu yang cukup untuk 

dimintai keterangan dan informasi. 

e. Memiliki sikap terbuka , sabar , dan ramah tidak mudah emosi . 

 Ibu-ibu usia 20 – 40 tahun yang diteliti pada penelitian ini adalah ibu-ibu 

yang datang berobat di RSUD Dr. Kanudjoso Djatiwibowo Balikpapan 2015 

.   

C.  Jalannya Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data diperoleh melalui kuesioner yang diberikan kepada 

responden dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa angket . 

Angket ini dilakukan dengan mengedarkan daftar pertanyaan dam bentuk 

kuesioner sebagai bentuk instrumennya . Diajukan secara tertulis kepada 

responden untuk memberikan tanggapan , informasi dan jawaban .  

Langkah-langkah pengumpulan data : 

1. Langkah persiapan  

Langkah persiapan ini mencakup hal-hal sebagai berikut :  

a. Menentukan sasaran atau populasi 

b. Menentukan sampel  

c. Membuat kerangka kuesioner 

d. Memperbanyak kuesioner 

2. Langkah pelaksanaan  
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Pengumpulan data dengan mengunakan metode angket melalui langkah 

sebagai berikut : 

a. Menggunakan surat izin peneliti ditempat yang telah ditentukan  

b. Menunggu responden yang datang  berkunjung ke Poli Onkologi RSUD 

Dr. Kanudjoso Djatiwibowo Balikpapan 

c. Melakukan inform consent persetujuan menjadi responden  

d. Membagikan kuesioner yang telah disiapkan kepada seluruh responden 

e. Menjelaskan cara pengisian kuesioner 

f. Menganjurkan responden unttuk mengisi kuesioner yang dibagikan sesuai 

dengan petunjuknya . 

g. Mengumpulkan kembali kuesioner yang telah diisi .  

D. Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan pada pasien yang berobat di Poli Onkologi RSUD Dr. 

Kanudjoso Djatiwibowo Balikpapan 2015. Pada tanggal 01 Febuari 2015 – 02 

Febuari 2015. 

E. Populasi Penelitian 

1. Populasi 

  Populasi target dalam penelitian ini adalah pasien yang berobat di Poli 

Onkologi RSUD Dr. Kanudjoso Djatiwibowo Balikpapan. Sejumlah 35 orang 

yang berusia 20 – 40 tahun .  

2.  Sampel 

  Sampel adalah sebagian populasi yang diambil dari keseluruhan obyek 

(Notoatmodjo, 2005 ). Pengambilan sampel dalam penelitian ini 
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menggunakan teknik purposive sampling atau sampel bertujuan yang artinya 

pengambilan sampel dalam penelitian ini khusus bagi ibu-ibu yang datang 

berobat ke Poli Onkologi RSUD Dr. Kanudjoso Djatiwibowo Balikpapan 

yang memiliki kriteria ibu-ibu usia 20 – 40 tahun . 

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisa Data 

 Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup hal-

hal sebagai berikut : 

1. Tehnik Pengolahan Data 

a. Tehnik pengambilan data 

Menurut Notoatmodjo ,2005 sebagai berikut : 

1) Data Primer 

 Data primer adalah data yang akan diteliti , dimana obyek yang akan 

diteliti dan dikumpulkan secara langsung . 

2) Data sekunder 

 Data sekunder adalah data penunjang penelitian yang diperoleh dari 

berbagai sumber untuk melengkapi penelitian .  

b. Alat pengumpulan data 

1) Kuesioner merupakan alat teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan 

tertulis kepada informan untuk dijawabnya .(Iskandar , 2008 ) 

c. Tehnik pengolahan data 

 Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-

langkah sebagai berikut : 
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1) P enyuntingan Data ( Editing ) 

 Secara umum editing merupakan kegiatan untuk pengecekan dan 

perbaikan isian formulir atau kuesioner (Notoatmodjo , 2010) 

2) Pengkodean (Coding) 

 Coding yaitu mengubah data membentuk kalimat atau huruf menjadi 

data angka atau bilangan ( Notoatmodjo , 2010 ) 

3) Pemasukan Data (Entry Data) 

 Data ,yakni jawaban-jawaban dari masing-masing responden yang 

dalam bentuk “kode”(angka atau huruf) dimasukkan kedalam program 

atau “software”computer (Notoatmodjo , 2010 ) 

4) Pembersihan Data (Cleaning) 

 Apabila semua data dari setiap sumber data atau responden selesai 

dimasukkan , maka dilakukan pengecekkan untuk melihat 

kemungkinan-kemungkinan adanya kesalahan-kesalahan kode , 

ketidaklengkapan dan sebagainya , kemudian dilakukan pembetulan 

atau koreksi . Proses ini disebut pembersihan data ( data cleaning ) 

(Notoatmodjo , 2010 ) 

2. Analisa data yang dipakai 

  Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa univariat 

dan analisa bivariat . Untuk mempermudah peneliti dalam menganalisis data 

maka peneliti menggunakan program computer . 

a) Analisa Univariat 
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 Tujuan dari analisa ini adalah untuk menjelaskan atau 

mendeskripsikan karakteristik setiap variabel penelitian (Notoatmodjo , 

2010 ). Analisis digunakan untuk memperoleh distribusi frekuensi yang 

dilakukan terhadap variabel dependen (kanker payudara) dan variabel 

independen (pengetahuan). Untuk melakukan analisa data secara univariat 

digunakan distribusi frekuensi dengan rumus : 

                                        P =  
 

 
       

Keterangan : 

P  : Presentase yang dicari 

f  : Frekuensi responden untuk setiap pertanyaan  

N  : Jumlah responden 

 

b) Analisa Bivariat 

 Analisis bivariat adalah analisis yang dilakukan terhadap dua variabel 

yang diduga berhubungan atau berkorelasi (Notoatmodjo , 2010) . Untuk 

mengetahui hubungan antara dua variabel  , yaitu variabel terikat 

(dependen) dan variabel bebas (independen) . Kanker payudara variabel 

dependen sedangkan pengetahuan variabel independen . Dianalisa dengan 

uji statistik Chi Square (X
2
) , sebagai berikut : 

                                                    X
2
 =  

      

 
 

                                              df = (k-1) (b-1) 

Keterangan : 
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X²  : Chi Square 

O  : Frekuensi yang diobservasi  

E  : Frekuensi yang diharapkan 

df  : Derajat kebebasan 

k  : Jumlah kolom 

b  : Jumlah baris 

 Selain diketahui nilai dari Chi Square (X²), maka untuk membuktikan 

kebenaran dari hipotesis yang dikemukakan dibandingkan dengan nilai 

(X²) pada tabel , maka dapat dilihat dari hasil X² hasil perhitungan 

dibandingkan dengan X² dalam tabel . Sedangkan nilai kritis X² ɑ 

diperoleh dari tabel Chi Kuadrat untuk taraf signifikan ɑ=5% dan derajat 

kebebasan (df)=(k-1) (b-1) . Apabila X² hitung lebih besar dari pada X² tabel 

maka hipotesa alternative (Ha) diterima dan menolak hipotesa nol (Ho) . 

Sebaliknya apabila X² hitung lebih kecil dari pada X² tabel maka Ha ditolak 

dan menerima Ho . Peneliti menetapkan confidence interval ( CI ) 95% dan 

nilai ɑ sebesar 5 % .  

G. Instrumen Penelitian dan Pegujian Instrumen 

1. Instrumen Penelitian 

  Menurut (Sugiono,2008 ) Instrumen penelitian berupa lembar 

kuesioner untuk mengukur variabel penelitian . Sebelum lembar instrument 

penelitian , terlebih dahulu disertakan lembar penjelasan penelitian dan lembar 

persetujuan menjadi responden . Instrumen tersebut disusun sendiri oleh 
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peneliti dengan menggunakan indikator tentang kanker payudara dan 

pengetahuan yang sudah dijelaskan dalam definisi operasional. Dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan angket tertutup yang berstruktur dengan 

bentuk pertanyaan dan pernyataan . 

Kisi – Kisi soal pengetahuan tentang kanker payudara 

No Pertanyaan Nomor item Jumlah Nomor 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

 

 

Pengertian kanker payudara 

Epidemiologi kanker payudara 

Penyebab kanker payudara  

Faktor risiko kanker payudara 

Tanda dan gejala kanker payudara  

Tingkatan klinik kanker payudara 

Pencegahan dan deteksi dini 

dengan SADARI 

1,2 

3,4 

5, 

6,7,8, 

9,10 

11,12,13,14 

15,16,17,18,19,20,21

,22,23 

2 

2 

1 

3 

2 

4 

9 

 Jumlah  23 

 

2. Pengujian Instrumen 

   Untuk mengetahui apakah instrument yang dibuat dapat digunakan 

sebagai alat pengumpul data maka harus dilakukan uji validitas dan reliabilitas 

. Menurut Notoatmodjo ( 2005 ) untuk memberikan hasil yang baik uji 

instrument minimal terhadap 20 orang sebagai sampel .  
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Adapun pengujian yang dilakukan adalah : 

a. Validitas 

 Validitas adalah ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 

atau kesahihan suatu instrument . Rumus yang digunakan dalam pengujian 

ini adalah rumus korelasi product moment sebagai berikut : 

 

r =             N (ΣXY) – (ΣXΣY) 

        Ѵ [NΣX2 – (ΣX)2]  [NΣY2 – (ΣY)2]  

 

Ket: 

r  = Koefisien korelasi 

N = Jumlah responden 

X = Pertanyaan no.n → n = 1, 2, 3........dst 

Y = Skor total  

  = Sigma/Jumlah 

XY = Skor pertanyaan nomor 1 dikali skor total 

Keputusan Uji: 

1) Bila r hitung lebih besar dr r tabel→Ho ditolak, artinya pertanyaan valid 

2) Bila r hitung lebih kecil dr r tabel→Ho gagal ditolak, artinya pertanyaan  

3) tidak valid. 
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Nilai r tabel dilihat dengan tabel r dengan menggunakan df = n-2 

 

b. Reliabilitas 

 Reliabilitas menunjukkan bahwa suatu instrument cukup dapat 

dipercaya untuk dapat digunakan sebagai alat pengumpulan data karena 

instrument tersebut sudah baik . Apabila datanya benar dan sesuai dengan 

kenyataan maka berapa kali pun akan tetap sama . Pengujian reliabilitas 

dapat menggunakan rumus Kuder-Richarson-20 (Azwar , 2009 ) yaitu : 

 

                                       Kr-20 = [  
 

   
  [1- 

      

    ] 

 Keterangan : 

K  : Banyaknya aitem dalam tes 

Sx
2
  : Varians skor tes 

P  : Proposal subjek yang mendapat angka 1 pada suatu aitem , 

     yaitu banyaknya subjek yang mendapat angka 1 dibagi oleh 

     banyaknya seluruh objek yang menjawab aitem tersebut .  
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