
BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori  

1. Pemeriksaan Payudara Sendiri (SADARI)  

a. Definisi SADARI 

SADARI adalah pemeriksaan payudara sendiri untuk menemukan adanya 

benjolan abnormal pada payudara, SADARI ini tidak membutuhkan biaya 

dan memberikan manfaat pada wanita dalam meningkatkan pengetahuan dan 

kemampuan dalam melakukan SADARI (Olfah dkk, 2013).  

Menurut Suastina (2013), SADARI adalah cara mudah untuk melakukan 

deteksi dini kanker payudara pada wanita setelah mengalami menstruasi, 

dengan melakukan SADARI akan meningkatkan kesadaran betapa 

pentingnya kewaspadaan akan adanya benjolan yang tidak normal pada 

payudara. 

b. Indikasi Utama SADARI  

Indikasi utama SADARI adalah untuk mendeteksi terjadinya kanker 

payudara dengan mengamati payudara depan, sisi kiri, sisi kanan, apakah 

ada benjolan, perubahan warna kulit, puting bersisik dan pengeluaran cairan 

atau nanah dan darah. Kanker payudara merupakan jenis kanker dengan 

jumlah kasus terbanyak sekaligus penyebab kematian. Semakin 

bertambahnya usia, semakin besar pula resiko seorang perempuan terkena 



kanker. Sebagian penderita di deteksi stadium lanjut karena kanker tidak 

bergejala (Olfah dkk 2013).  

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku SADARI  

1) Pengetahuan 

Pengetahuan adalah hasil ‘tahu’, ini terjadi setelah seseorang 

melakukan penginderaan terhadap suatu objek. Penginderaan terjadi melalui 

pancaindra manusia, yaitu: indra penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa 

dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia didapatkan melalui mata dan 

telinga (Notoatmodjo, 2010).  

Pengetahuan yaitu panduan seseorang dalam membentuk suatu 

tindakan dan perilaku. Semakin tinggi tingkat pengetahuan maka akan 

semakin tinggi pula pemahaman dan kesiapan untu melakukan pemeriksaan 

payudara sendiri SADARI (Amier dan Djawut, 2014).  

Menurutu Notoatmodjo (2010), pengetahuan yang dicakup dalam 

dominan kognitif mempunyai enam tingkatan yaitu:  

a) Tahu (know)  

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari 

sebelumnya. Termasuk ke dalam pengetahuan tingkat ini adalah 

mengingat kembali (recall). 

  



b) Pemahaman (comrehension)  

Pemahaman diartikan sebagai suatu kemampuan menjelaskan 

secara benar tentang objek yang diketahui, dan dapat 

meninterpretasikan materi secara benar.  

c) Aplikasi (aplication)  

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi 

yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi.  

d) Analisis (analysis)  

Analisis adalah suatu kemampuan untu menjabarkan suatu materi 

atau suatu objek ke dalam komponen.  

e) Sintesis (synthesis)  

Sintesis menunjukkan kemampuan untuk meletakkan atau 

menghubungka bagian dalam keseluruhan atau suatu kemampuan 

untuk menyusun suatu materi baru dengan materi yang ada.  

f) Evaluasi (evaluation)  

Evaluasi yaitu kemampuan untu menilai suatu materi atau objek. 

Penilaian berdasarkan suatu kriteria yang ditentukan atau 

menggunakan kriteria yang sudah ada.  

Keinginan untuk melakukan deteksi dini salah satunya adalah 

SADARI, perilaku SADARI sanagt dipengaruhi oleh pengetahuan 

responden mengenai hal yang berhubungan dengan deteksi dini kanker 



payudara khususnya SADARI. Oleh karena itu, pengetahuan mahasiswi 

sendiri akan mempengaruhi mereka menerapkannya dalam bentuk perilaku. 

2) Dukungan Orangtua 

Perubahan suatu perilaku terhadap tindakan kesehatan tergantung dari 

ada atau tidaknya dukungan, adapun salah satu dukungan yang dapat 

diperoleh dari orangtua/keluarga, dengan demikian ini akan menjadi penguat 

bagi mahasiswi yang memutuskan akan melakukan tindakan sadari 

(Septiani, 2013). 

Dukungan sosial bisa dari orangtua yaitu sebagai informasi verbal atau 

non verbal, bantuan yang nyata atau tingkah laku yang diberikan dan 

memberikan keuntungan emosional atau berpengaruh pada tingkah laku 

penerimanya (Oktavian, 2013).  

Orangtua merupakan orang terdekat yang mempunyai sumber 

dukungan dan bersedia memberikan bantuan dan dukungan ketika individu 

membutuhkan. Orangtua merupakan orang yang penting dalam memberikan 

dukunga emosional, instrumental, informatif, penilaian atau penghargaan 

(Baron & Byne, 2013 dalam Puspita 2016).  

3) Media Informasi  

Media informasi dapat berasal dari tenaga kesehatan, media elektronik 

dan yang lainnya. Media informasi sangat berpengaruh terhadap 

pembentukan opini dan kepercayaan seseorang. Media masa membawa 

pesan sugesti yang mengarahkan opini seseorang. Adanya informasi baru 



akan memberikan landasan kognitif bagi terbentuknya perilaku terhadap hal 

tersebut (Suparni dkk, 2013).  

Informasi media masa pada umumnya berpengaruh pada aspek 

kognitif (pengetahuan dan kesadaran), kurang berpengaruh pada aspek 

afektif (sikap) dan kecil pengaruhnya pada aspek koratif (perilaku) 

(Mahardika, 2015).  

Media massa merupakan media informasi yaitu sebagai sarana 

komunikasi, media massa seperti televisi, radio, surat kabar, majalah dan 

lain-lain mempunyai pengaruh dalam pembentukan opini dan kepercayaan 

orang. Media massa juga membawa pesan sugesti yang mengarahkan opini 

seseorang. Adanya informasi baru memberikan landasan kognitif bagi 

terbentuknya perilaku terhadap hal tersebut (Warni, Rina & Suparmi, 2013).  

4) Sikap  

Sikap dikatakan sebagai respon evaluative. Respon hanya akan timbul 

apabila individu dihadapkan pada suatu stimulus yang menghendaki adanya 

reaksi individual. Respon evaluative berarti bahwa bentuk reaksi yang 

dinyatakan sebagai sikap itu timbul didasarkan oleh proses evaluasi dalam 

diri individu yang memberi kesimpulan stimulus dalam bentuk nilai baik-

buruk, posistf-negatif, menyenangi-tidak menyenangkan sebagi potensi 

terhadap objek sikap (Puspita, 2016).  

Throne berpendapat bahwa sikap merupakan suatu tingkatan afeksi, 

baik bersifat positif maupun negative dalam hubungan dengan objek-objek 



psikolog, seperti: symbol fase, slogan, orang, lembaga, cita-cita dan gagasan 

(Zuriah, 2003 dalam Pustipa, 2016).   

Faktor yang mempengaruhi pembentkan sikap adalah pengalaman 

pribadi, untuk dapat mempunyai tanggapan dan penghayatan, seseorang 

harus memiliki pengalaman yang berkaitan dengan objek psikologis. 

Apakah penghayatan akan membentuk sikap positif atau negatif tergantung 

pada berbagai faktor lain (Winarni, Rina & Suparmi, 2013).  

5) Pendidikan  

Pendidikan merupakan suatu upaya terencana untuk mengembangkan 

kepribadian serta kemampuan seseorang sehingga dapat berperilaku sesuai 

harapan. Pendidikan dapat berlangsung baik didalam maupun diluar sekolah. 

Pendidikan dapat berpengaruh terhadap pengetahuan sebab semakin tinggi 

tingkat pendidikan seseorang, maka akan lebih mudah untuk menerima 

informasi dibanding dengan tingkat pendidikan rendah (Mubarak, 2007).  

6) Umur  

Seiring dengan bertambahnya umur seseorang, akan terjadi perubahan 

sebagai bentuk adaptasi baik dari segi fisik maupun psikologis yang 

menyebabkan perubahan ukuran, proporsi, hilangnya ciri-ciri lama dan 

munculnya ciri-ciri baru. Pertambahan umur pun bisa berpengaruh terhadap 

daya tangkap dan pola pikir seseorang (Riyanto, 2013).   

d. Pemeriksaan SADARI  

Langkah-langkah SADARI (Suzane, & Brenda, 2001):  



1). Langkah 1  

a) Berdiri didepan cermin  

b) Periksa payudara terhadap segala sesuatu yang tidak lazim  

c) Perhatikan adanya rabas dari putting susu, kriput, dimpling, kulit 

mengelupas.  

  

                         

Gambar 1  

   

2). Langkah 2  

a) Perhatikan dengan baik didepan cermin ketika anda melipat 

tangan dibelakang dan menekan tangan anda kearah depan.  

b) Perhatikan setiap perubahan kontur dari payudara anda.  

  



Gambar 2  

 

3). Langkah 3 

a) Selanjutnya, tekan tangan anda dengan kuat pada 

pinggang anda dan sedikit membungkuk kearah cermin sambul 

menarik bahu dan siku anda kearah depan.  

b) Perhatikan setiap perubahan kontur payudara anda.  

  

Gambar 3  

  

4). Langkah 4  

a) Angkat tangan kiri anda  

b) Gunakan 3 atau 4 jari tangan kanan anda untuk meraba payudara 

kiri dengan kuat dengan hati-hati dan menyeluruh.  

c) Mulailah pada tepi luar, tekan bagian datar dari jari-jari tangan 

anda dalam lingkaran kecil, bergerak melingkar dengan lambat 

diseitar payudara.  

d) Secara bertahap lakukan kearah puting susu.  



e) Pastikan untuk melakukannya pada seluruh payudara.  

f) Rasakan adanya benjolan atau massa yang tidak lazim dibawah 

kulit.  

    

Gambar 4  

  

5). Langkah 5  

a) Dengan perlahan remas puting susu dan perhatikan terhadap 

adanya rabas.  

b) Jika anda mengeluarkan rabas dari puting susu selama sebulan, 

terjadi ketika anda sedang atau tidak melakukan SADARI segera 

hubungi dokter.  

  



Gambar 5  

 

6). Langkah 6  

a) Langkah 4 dan 5 harus diulangi dengan posisi berbaring. 

b) Berbaringlah mendatar terlentang dengan lengan kiri dibawah 

kepala anda dan sebuah bantal atau handuk yang dilipat di bawah 

bahu kiri anda (posisi ini mendatarkan payudara anda dan 

memudahkan untuk memeiksanya). 

c) Gunakan gerakan sirkuler yang sama seperti yang diuraikan 

diatas. 

d) Ulangi pada payudara kanan anda.  

 

 

 

  

Gambar 6  

 

  



e. Waktu Pemeriksaan  

1) Syzanne & Brenda (20010, waktu yang disarankan untuk melakukan 

SADARI yaitu :  

2) Waktu terbaik adalah hari ke-5 dan hari ke-10 siklus menstruasi 

dengan menghitung hari pertama haid sebagai hari 1.  

3) Wanita pascamenopause dianjurkan untuk memeriksa payudaranya 

pada hari pertama setiap bulan untuk meningkatkan rutinitas.  

4) Waktu: 10 menit setiap bulan melakukan sadari. 

2. Perilaku   

a. Pengertian perilaku  

Perilaku adalah tindakan atau aktivitas seseorang yang mempunyai 

keinginan sangat luas antara lain: bekerja, kuliah, menulis, membaca, atau 

semua aktivitas manusia, baik yang dapat diamati langsung maupun yang 

tidak dapat diamati langsung (Notoatmodjo, 2007). 

b. Macam-macam Perilaku  

Menurut Notoatmodjo (2007), dilihat dari respon stimulus, maka perilaku 

dapat dibedakan menjadi dua yaitu:  

1) Perilaku tertutup  

Respon orang terhadap stimulus dalam bentuk terselubung atau 

tertutup (covert). Respon atau reaksi terhadap stimulus ini masih 

terbatas pada perhatian, persepsi, pengetahuan atau kesadaran dan 



sikap yang terjadi pada orang yang menerima stimulus tersebut, dan 

belum bisa diamati dengan jelas oleh oranglain.  

2) Perilaku terbuka (overt behavior)  

Respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk tindakan nyata atau 

terbuka. Respon terhadap stimulus tersebut sudah jelas dalam bentuk 

tindakan atau praktik, yang dengan mudah dapat diamati atau dilihat 

oleh orang lain. 

c. Proses perubahan perilaku 

Menurut Mubarak, dkk (2007), proses perubahan perilaku ada 5 fase 

yaitu:  

1) Pertama, fase pencarian, individu mulai mempertimbangkan dan 

menerima sesuatu untuk perubahan. 

2) Kedua, fase diagnosa masalah, individu mulai mengidentifikasi baik 

yang mendukung dan menentukan adanya suatu perubahan,  

3) Ketiga, fase penentuan tujuan, individu menentukan tujuan sesuai 

dengan perubahan yang diterimanya.  

4) Keempat, fase tingkah laku, individu mulai mencoba.  

5) Kelima, fase pembekuan, dimana tingkah laku individu menjadi 

permanent.  

d. Klasifikasi perilaku  

Menurut Notoatmodjo (2012), perilaku kesehatan adalah suatu respon 

seseorang terhadap suatu stimulus atau objek yang berkaitan dengan 



kesehatan, penyakit, sistem pelayanan kesehatan, makan, minum serta 

lingkungan. Dari batasan ini, perilaku diklasifikasikan menjadi 3 kelompok:  

1) Perilaku pemeliharaan kesehatan, merupakan perilaku seseorang untuk 

menjaga kesehatan agar tidak sakit dan berusaha untu menyembukan 

penyakit. SADARI sangat bermanfaat karena bisa mendeteksi dini 

kanker payudara sehingga bisa dilakukan penanganan sebelum kanker 

semakin parah atau stadium lanjut (Suastina, 2013). 

2) Perilaku pencarian dan penggunaan sistem atau fasilitas pelayanan 

kesehatan, merupakan upaya seseorang pada saat menderita penyakit. 

Perilaku ini dimulai dari mengobati secara mandiri sampai mencari 

pengobatan lain.  

3) Perilaku kesehatan lingkungan, merupakan perilaku bagaimana 

seseorang merespon lingkungan sehingga lingkungan tersebut tidak 

mempengaruhi kesehatannya.  

  

e. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku seseorang  

Faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang menurut Notoatmodjo 

(2012) adalah sebagai berikut: 

1) Faktor internal, yaitu karakteristik seseorang yang bersifat bawaan, 

misalnya: jenis kelamin, tingkat emosional, tingkat kecerdasan, dan 

sebagainya.  



2) Faktor eksternal, yaitu lingkungan baik lingkungan fisik, ekonomi, 

politik, budaya, dan sebagainya. Faktor lingkungan seperti keluarga, 

teman dan saudara merupakan faktor yang paling dominan pada 

seseorang.  

3. Remaja  

a. Pengertian Remaja  

Remaja adalah harapan bangsa sehingga tidak berlebihan jika dikatakan 

bahwa masa depan bangsa yang akan datang ditentukan pada keadaan remaja 

saat ini. Remaja yang sehat dan berkualitas menjadi perhatian serius bagi 

orangtua, praktisi pendidikan, ataupun remaja dan kreatif sesuai 

perkembangannya. Oleh karena itu, pemahaman terhadap tumbuh kembang 

remaja menjadi sangat penting untuk menilai keadaan remaja (Poltekes Depkes, 

2010). 

Menurut Harold dalam Nurikhsan (2011), menyatakan bahwa periode 

remaja itu dapat didefinisikan secara umum sabagai suatu periode dalam 

perkembangan yang dijalani seseorang yang terbentang semenjak berakhirnya 

masa kanak-kanak sampai datangnya awal masa dewasa.  

b. Klasifikasi Remaja  

Menurut WHO (2010), dikatakan usia remaja adalah antara 10-21 tahun. 

Tetapi berdasarkan penggolongan umur, masa remaja terbagi atas: 

1) Masa remaja awal (10-13 tahun)  



Pada tahap ini, remaja mulai berfokus pada pengambilan keputusan 

baik dalam rumah maupun sekolah. Remaja mulai menunjukkan cara berfikir 

logis, sehingga sering menanyakan kewenangan dan standart dimasyarakat 

maupun disekolah. Remaja juga mulai menggunakan istilah istilah sendiri dan 

mempunyai pandangan.  

2) Masa remaja tengah (11-16 tahun)  

Pada tahapan ini terjadi peningkatan interaksi dengan kelompok, 

sehingga tidak selalu tergantung pada keluarga dan terjadi eksplorasi seksual. 

Dengan menggunakan pengalaman dan pemikiran kompleks pada tahap ini 

remaja sering mengajukan pertanyaan menganalisa secara menyeluruh dan 

berfikir tentang bagaimana cara mengembangkan identitas. Pada masa ini 

remaja juga mulai mempertimbangkan kemungkinan masa depan, tujuan dan 

membuat rencana sendiri.  

3) Masa remaja akhir (17-21 tahun)  

Pada tahap ini remaja lebih berkonsentrasi pada rencana yang akan 

datang dan meningkatkan pergaulan. Selama masa remaja akhir proses berfikir 

secara kompleks digunakan untuk memfokuskan diri masalahmasalah 

idealisme toleransi, keputusan untuk karir dan pekerjaan seta peran orang 

dewasa dan masyarakat.  

  



B. Kerangka Teori 

 

                                         
  

  

 

 

 

 

 

Skema 1. Kerangka Teori  

Sumber : Olfah, dkk (2013), Notoatmodjo (2010), Amier & Djawut (2014), Septiani 

(2013), Oktaviani (2009), Suparni (2013), Notoatmodjo (2012).  
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C. Kerangka Konsep  

 

 

  

 

 

Skema 2. Kerangka Konsep  
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D. Hipotesis Ha :  

Ada hubungan pengetahuan terhadap perilaku SADARI pada mahasiswi PSIK 

UMY angkatan 2015 & 2016.  

Ada hubungan dukungan orangtua terhadap perilaku SADARI pada mahasiwi 

PSIK UMY angkatan 2015 & 2016.  

Ada hubungan media informasi terhadap perilaku SADARI pada mahasiswi 

PSIK UMY angkatan 2015 & 2016. 
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