
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

A. KESIMPULAN  

Dari hasil penelitian Faktor-Faktor Berhubungan Dengan Perilaku Mahasiswi 

Melakukan SADARI pada PSIK UMY diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pengetahuan mahasiswi PSIK UMY angkatan 2015 & 2016 tentang 

SADARI terbanyak berada pada kategori tinggi dengan 60 responden 

(92,3%). 

2. Dukungan orangtua pada mahasiswi PSIK UMY angkatan 2015 & 2016 

terhadap SADARI berada pada kategori kurang mendukung dengan 42 

responden (64,6%).  

3. Dukungan media informasi pada mahasiswi PSIK UMY angkatan 2015 & 

2016 terhadap SADARI berada pada kategori kurang mendukung dengan 30 

responden (46,2%).  

4. Perilaku SADARI  mahasiswi PSIK UMY angkatan 2015 & 2016 berada 

pada kategori cukup dengan 28 responden (43,1%).  

5. Tidak terdapat hubungan antara pengetahuan dengan perilaku SADARI 

dengan p=0,760 (p<0,05) dengan arah korelasi positif dan kekuatan korelasi 

sangat lemah.  

6. Terdapat hubungan antara dukungan orangtua dengan perilaku SADARI 

mahasiswi PSIK UMY angakatn 2015 & 2016 dengan p=0,000 (p<0,05) 

dengan arah korelasi positif dan kekuatan korelasi sedang.  



7. Tidak terdapat hubungan antara media informasi dengan perilaku SADARI 

mahasiswi PSIK UMY angakatn 2015 & 2016 dengan p=0,144 (p<0,05) 

dengan arah korelasi positif dan kekatan korelasi sangat lemah. 

B. SARAN 

1. Bagi Responden  

Responden disarankan untuk tetap meningkatkan perilaku SADARI serta 

mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari agar dapat menjadi deteksi dini 

yang baik dalam pencegahan kanker payudara. 

2. Bagi Keperawatan 

Perawat mampu melanjutkan dan lebih meningkatkan perhatian terhadap 

pendidikan kesehatan atau penyuluhan bagi wanita khususnya dengan SADARI 

serta diharapkan dapat berkoordinasi dengan pihak-pihak yang berwenang untuk 

membuat sosialisasi yang inovatif serta membantu penyediaan alat peraga untuk 

mempermudah dan memperlancar jalannya penyuluhan dan sosialisasi sehari-

hari.  

3. Bagi peneliti selanjutnya  

Peneliti lain diharapkan untuk dapat melakukan penelitian lain mengenai 

deteksi dini kanker payudara bukan hanya SADARI tetapi juga mengenai 

pemeriksaan payudara klinis mammoghrapy dan ultrasonografi, menambah 

variable penelitian yang belum ada pada penelitian ini, sehingga faktor-faktor 

yang berhubungan dengan perilaku SADARI dapat diketahui lebih dalam lagi.
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