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Intisari 

 

Latar Belakang : Kanker payudara merupakan keganasan yang paling banyak menyerang wanita. Masalah 

utama terjadiny kanker adalah ketidkteraturan dan jarang sekali melakukan SADARI dengan benar. SADARI 

merupakan salah satu cara untuk deteksi dini kelainan pada payudara untuk mencari benjolan atau kelainan. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku SADARI diantaranya adalah pengetahuan, dukungan orang tua dan 

media informasi. 

 

Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku SADARI 

Mahasiswi PSIK UMY.  

 

Metode : penelitian ini menggunakan rancangan cross sectional. Responden dalam penelitian ini berjumlah 65 

responden dengan menggunakan simple random sampling. Penelitian ini dilakukan pada bulan maret 2017.  

 

Hasil : karakteristik usia terbanyak pada usia 18 tahun sebanyak 20 responden dan 20 tahun sebanyak 20 

responden. Tidak trdapat hubungan pengetahuan dengan perilaku SADARI p=760 (p>α), dimana α=o,05. 

Terdapat hubungan antara dukungan orangtua dengan perilaku SADARI p=0,000 (p<α), dimana α=o,05. Tidak 

terdapat hubungan anrtara media informasi dengan perilaku SADARI p=0,144 (p>α), dimana α=o,05.  

 

Kesimpulan : perilaku SADARI mahasiswi PSIK UMY cukup yaitu sebanyak 28 responden (43,1%). 

 

Kata Kunci: Perilaku SADARI, Faktor-faktor SADARI 
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Abstract 

 

Background: Breast cancer is the most common malignancy of women. The main problem of cancer is 

irregularity and seldom does SADARI properly. SADARI is one way to early detection of abnormalities in the 

breast to look for lumps or abnormalities. Factors that influence the behavior of SADARI include knowledge, 

parental support and information media 

 

Objective: This study aimed to determine the factors associated with the behavior of SADARI Student PSIK 

UMY. 

 

 Method: This study used cross sectional design. Respondents in this study amounted to 65 respondents by 

using simple random sampling. The study was conducted in March 2017.  

 

Results: most age characteristics at age 18 years were 20 respondents and 20 years were 20 respondents. There 

is no knowledge relationship with SADARI behavior P = 760 (p >α), where α = o, 05. There is a relationship 

between parental support and SADARI behavior  P = 0,000 (p <α), where α = o, 05. There is no relationship 

between information media and SADARI behavior P = 0.144 (p >α), where α = o, 05.  

 

Conclusion: Behavior of SADARI student of PSIK UMY is enough that 28 respondents (43,1%). 

 

Keywords: SADARI Behavior, SADARI Factors 

 

 

 

 

Pendahuluan  

Kanker adalah salah satu dari lima besar penyakit 

umum pada masyarakat. Kanker merupakan sel 

yang terus-menerus atau tidak terkendali, tidak 

terbatas dan tidak normal (Suastina dkk, 2013)1. 

Menurut hasil Riset Kesehatan Dasar (2013)2, 

angka kejadian kanker terus meningkat terutama 

pada perempuan. Salah satunya adalah kanker 

payudara. Kanker payudara merupakan keganasan 

yang paling banyak menyerang wanita. Risiko 

tumbuhnya kanker bisa terjadi pada berbagai usia 

baik pada periode premenopause dan 

mailto:gitamila.wulansari@gmail.com
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pascamenopause (Linda J.Heffner & Danny J. 

Schust. 2006)3.  

       Di Indonesia penyakit kanker payudara belum 

diketahui jumlahnya, namun data dari Kementerian 

Kesehatan (Kemenkes) berdasarkan Riset 

Kesehatan Dasar (RISKESDAS, 2013). Prevalensi 

kanker mencapai 1.027.763 kasus dan prevalensi 

terbanyak yaitu DIY mencapai 4,1% dari 

prevalensi kanker (Kemenkes RI, 2013). 

Tingginya angka kejadian kanker payudara juga 

berhubungan dengan meningkatnya kematian. 

Tanda dan gejala kanker payudara dapat dideteksi 

sedini mungkin maka tingkat kesembuhan akan 

meningkat. Salah satu cara untuk mencegah kanker 

payudara yaitu dengan melakukan gaya hidup 

sehat dan melakukan pemeriksaan payudara 

sendiri atau SADARI (Monty, 2012 dalam 

Suastina dkk, 2013)1. 

              Masalah utama terjadinya kanker 

payudara adalah ketidakteraturan dan jarang sekali 

melakukan SADARI dengan benar. Sikap remaja 

yang tidak baik dapat mempengaruhi perilaku 

dalam melakukan SADARI (Ekanitra & Khosidah, 

2013)4. Lebih dari 30% penyakit kanker dapat 

dicegah dengan cara mengubah faktor risiko 

perilaku dan pola makan yang menyebabkan 

penyakit kanker. Kanker yang diketahui sejak dini 

memungkinkan mendapatkan penanganan yang 

lebih baik, sehingga perlu dilakukan upaya 

pencegahan untuk meningkatkan kesadaran 

masyarakat dalam mengenali gejala dan risiko 

penyakit kanker payudara sehingga dapat 

menentukan langkah pencegahan dan deteksi dini. 

Terdapat beberapa cara untuk mendeteksi dini 

kelainan pada payudara, diantaranya dengan 

thermography, mammography, ductography, 

biopsi dan USG payudara. Selain itu, ada cra yang 

lebih mudah dan efisien untuk dapat mendeteksi 

yaitu dengan cara pemeriksaan payudara sendiri 

atau SADARI (Kemenkes RI, 2015)2. 

       SADARI merupakan salah satu cara untuk 

deteksi dini kelainan pada payudara untuk mencari 

benjolan atau kelainan. SADARI dilakukan secara 

teratur setelah haid, sekitar 1 minggu setelah haid. 

Deteki dini dengan cara pemeriksaan payudara 

sendiri sangat bermanfaat untuk mencegahnya 

kanker payudara karena bisa mengetahui adanya 

benjolan atau tumor pada tahap awal. Pemeriksaan 

secara mandiri teratur dapat membantu mengetahui 

adanya tumor dini yang dapat diobati. Pemeriksaan 

ini dilakukan untuk melihat adanya benjolan atau 

perubahan pada bentuk payudara. Hal tersebut 

dapat menjadi petunjuk akan adanya kanker 

(djauzi, 2009)5. 

Metode Penelitian 

       Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif 

dengan rancangan penelitian cross sectional. 

Menggunakan cross sectional karena baik 
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variabel independent maupun variabel 

dependent dinilai hanya satu kali saja dengan 

menggunakan kuesioner (Nursalam, 2013)6. 

Hasil Penelitian 

1.        Deskripsi Wilayah Penelitian 

       Penelitian ini dilakukan di Program Studi 

Ilmu Keperawatan (PSIK). Respondennya 

adalah mahasiswi Program Studi Ilmu 

Keperawatan angkatan 2015 dan 2016 yang 

telah dipilih secara random berjumlah 65 

responden. Mahasiswi 2015 dan 2016 belum 

pernah menerima materi tentang SADARI 

dalam perkuliahan. Karakteristik responden 

dalam penelitian ini berdasarkan umur 

responden. 

1. Hubungan Pengetahuan dengan Perilaku 

SADARI Mahasiswi PSIK UMY 

Table 4.6 Hasil Analisis Statistik dengan  Uji 

Spearman’s Rank antara Pengetahuan Tentang 

SADARI dengan Perilaku SADARI 
Pengetah

uan 
Perilaku Total r p 

Baik Cukup  Kuran
g  

  

Tinggi  20 
(30,8

%) 

25 
(38,5

%) 

15 
(23,1

%) 

60(92,3
%) 

0,0
39 

0,7
60 

 
 

 Sedang   1(1,5
%) 

3 
(4,6%
) 

0 
(.0%) 

4 
(6,2%) 

Rendah   0 
(.0%) 

0 
(.0%) 

1 
(1,5%

) 

1 
(1,5%) 

  Sumber : Data Primer 2017   

Table 4.6 hasil uji statistik menggunakan 

uji Spearman’s Rank didapatkan nilai 

signifikansi sebesar 0,760 (p>0,05). Artinya 

tidak terdapat hubungan antara kedua variabel 

yaitu pengetahuan dengan perilaku SADARI. 

Selain itu, nilai kekuatan korelasi (r) sebesar 

0,039 yang menunjukkan bahwa korelasi 

antara variabel pengetahuan dan perilaku 

SADARI sangat lemah. Dengan arah korelasi 

positif (+) menunjukkan bahwa arahnya 

searah. Artinya semakin tinggi skor 

pengetahuan, maka semakin tinggi skor 

perilaku SADARI.  

2. Hubungan Dukungan Orangtua dengan 

Perilaku SADARI Mahasiswi PSIK UMY 

Table 4.7 Hasil Analisis Statistik dengan Uji 

Spearman’s Rank antara Dukungan Orangtua 

untuk Melakukan SADARI dengan Perilaku 

SADARI 

Tabel 4.8 Hubungan Perilaku SADARI 

dengan Dukungan Orangtua Mahasiswi PSIK 

UMY 

S

m

e

r

 

2

0

1

7 

 

       Sumber : Data Primer 2017 

Table 4.7 hasil uji statistic menggunakan 

Spearman’s Rank didapatkan nilai signifikansi 

0,000 (p<0,05). Artinya tedapat hubungan 

antara kedua variabel yaitu dukungan 

orangtuan dengan perilaku SADARI. Selain 

itu, nilai kekuatan korelasi (r) sebesar 0,446 

yang menunjukkan bahwa korelasi antara 

variabel dukungan orangtua dan perilaku 

SADARI bernilai sedang. Dengan arah 

korelasi positif (+) menunjukkan bahwa 

arahnya searah. Artinya semakin tinggi 

Dukunga

n 
Orangtua 

Perilaku Total r p 

 Baik  Cuku
p 

Kuran
g  

  

Menduku
ng 

8 
(12,3

%) 

1 
(1,5%

) 

0 
(.0%) 

9(13,8%
) 

0,4
46 

0,0
00 

Cukup   5 
(7,7%

) 

7 
(10,8

%) 

2 
(3,1%

) 

14(21,5
%) 

Kurang 8 
(12,3

%) 

20 
(30,8

%) 

14 
(21,5

%) 

42(64,6
%) 
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dukungan orangtua semakin tinggi skor 

perilaku SADARI. 

3. Hubungan Media Informasi dengan Perilaku 

SADARI PSIK UMY 

Table 4.8 Hasil Analisis Statistik dengan Uji 

Spearman’s Rank antara dukungan Media 

Informasi untuk Melakukan SADARI 

terhadap Perilaku SADARI 
Media 

Informasi 

Perilaku  Total r p 

Baik Cuku
p   

Kuran
g  

  

Menduku
ng  

8 
(12,3

%) 

7 
(10,8

%) 

1 
(1,5%

) 

16(24,6
%) 

0,18
3 

0,14
4 

Cukup   4 
(6,2%

) 

9 
(13,8

%) 

6 
(9,2%

) 

19(29,2
%) 

Kurang   9 
(13,8

%) 

12 
(18,5

%) 

9 
(13,8

%) 

30(46,2
%) 

Sumber : Data Primer 2017 

       Table 4.8 hasil uji statistik menggunakan 

statistik Spearman’s Rank didapatkan nilai 

signifikansi sebesar 0,144 (p>0,05). Artinya 

tidak terdapat hubungan antara kedua variabel 

yaitu media informasi dengan perilaku 

SADARI. Selain itu, nilai kekuatan korelasi 

(r) sebesar 0,183 yang menunjukkan bahwa 

korelasi antara variabel dukungan media 

informasi dan perillaku SADARI bernilai 

sangat lemah. Dengan arah korelasi positif (+) 

menunjukkan bahwa arahnya searah. Artinya 

semakin tinggi skor dukungan media 

informasi, makan semakin tinggi skor perilaku 

SADARI. 

A. Pembahasan 

1. Karakteristik Usia 

Mayoritas responden pada penelitian 

ini adalah responden yang berumur 18 tahun 

dan 20 tahun yang masuk dalam kategori 

remaja. Menurut World Health Organization 

(WHO), batasan usia remaja adalah 12 sampai 

24 tahun. Karakteristik usia responden pada 

penelitian ini sesuai dengan penelitian 

mengenai Hubungan Tingkat Pendidikan 

Formal Dan Tingkat Pengetahuan Wanita 

Tentang Kanker Payudara Dengan Kejadian 

Kanker Payudara di Borokulon Banyuurip 

Purworejo (Widiawaty, 2011)7. Pada usia ini, 

remaja mulai mengalami perubahan fisik pada 

organ reproduksi dimana remaja putri akan 

memiliki perubahan bentuk payudara yang 

semakin membesar. Remaja akan mulai 

memperhatikan dan penasaran dengan 

perubahan yang terjadi pada dirinya sehingga 

mereka akan mencoba melihat maupun 

meraba payudaranya. 

Menurut American cancer society 

dalam proyek breast cancer screening, wanita 

dianjurkan untuk melakukan SADARI mulai 

usia 20 tahun sebagai deteksi dini (Abdullah, 

Tangka dan Rottie, 2013)8. Hal ini di dukung 

oleh Hawari & Ribkah (2013) yang 

menyatakan bahwa, pada usia 20 tahun wanita 

dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan 

pada payudara sendiri. Pemeriksaan SADARI 

dilakukan setiap bulan setelah menstruasi atau 

tiga bulan sekali untuk dapat mendeteksi 

secara dini jika terdapat kelainan dan segera 

mendapatkan penaganan yang tepat. Oleh 
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karena itu, penelitian ini tepat dilakukan pada 

responden yang berusia diatas 17 tahun yang 

sesuai dengan anuran usia dilakukannya 

SADARI. 

2. Gambaran pengetahuan SADARI  

       Berdasarkan hasil analisis data dapat 

diketahui bahwa sebagian besar responden 

termasuk berpengetahuan tinggi dengan 60 

responden (92,3%). Hal ini disebabkan karena 

responden telah mengetahui pengetahuan 

tentang SADARI, meskipun dalam 

perkuliahan belum mendapatkan materi 

tentang SADARI. 

       Perilaku adalah bentuk respon atau reaksi 

terhadap stimulus rangsangan dari luar 

organisme (orang) namun dalam memberikan 

respon sangat tergantung pada karakteristik 

atau factor-faktor lain dari orang yang 

bersangkutan (Notoatmodjo, 2007)9. Hal ini 

berarti meskipun stimulus sama bagi beberapa 

responden dalam melakukan pemeriksaan 

SADARI, namun respon atau reaksi tiap 

responden berbeda. 

3. Gambaran dukungan orangtua terhadap 

SADARI 

       Berdasarkan hasil analisi data dapat 

diketahui bahwa sebagian besar responden 

termasuk kurang mendukung dengan 42 

responden ( 64,6%). Hal ini disebabkan ketika 

responden beranjak dewasa dukungan yang 

didapat tidak hanya dari orangtua tapi 

dukungan emosional, informative dan 

penilaian didapatkan dari teman, sahabat dan 

lingkungan (Baron & Byne, 2013). 

       Perubahan suatu perilaku terhadap 

kesehatan tergantung dukungan dari ada atau 

tidaknya dukungan, adapun salah satu 

dukungan dapat diperoleh dari 

orangtua/keluarga, dengan demikian ini akan 

menjadi penguat bagi responden untuk 

memutuskan akan melakukan tindakan 

SADARI (Septian, 2013). 

4. Gambaran media informasi 

       Berdasarkan hasil analisis data dapat 

diketahui bahwa sebagian besar responden 

termasuk kurang mendukung dengan 30 

responden (46,2%). Hal ini disebabkan karena 

kurangnya minat responden untuk mengetahui 

informs tentang SADARI, sehingga membuat 

kurang mendukungnya media informasi 

terhadap perilaku SADARI (Syahrial, 2012)10. 

       Media informasi dapat berasal dari tenaga 

kesehatan, media elektronik dan internet. 

Media informasi sangat berpengaruh terhadap 

pembentukan opini kepercayaan seseorang. 

Media informasi membawa pesan sugesti yang 

mengarahkan opini seseorang. Adanya 
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informasi baru akan memberikan landasan 

kognitif bagi terbentuknya perilaku SADARI . 

5. Perilaku SADARI  

       Berdasarkan hasil penelitian dapat 

diketahui bahwa sebagian besar responden 

mempunyai perilaku yang cukup baik dalam 

melakukan SADARI yaitu sebanyak 28 

responden (43,1%). Menurut notoatmodjo 

(2007) ada empat tingkatan perilaku yaitu 

menerima (receiving), merespon ( 

responding), menghargai (valuting), 

bertanggung jawab (responbility). Remaja 

putri yang memiliki sikap yang positif telah 

mampu melampaui 4 tingkatan sikap tersebut. 

Responden telah mampu memilih terhadap 

perilaku yang telah diputuskan. 

Hasil yang didapat pada penelitian ini 

sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Tanjung, Syarifah dan Syahrial (2012)11 yang 

menyatakan tindakan SADARI dikategorikan 

baik yaitu sebanyak 34 responden (75,56%). 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri 

(2011) menyatakan bahwa 97,4% berperilaku 

kurang terhadap pemeriksaan payudara 

sendiri. Hal ini disebabkan oleh beberapa 

faktor diantaranya adalah mahasiswi merasa 

malas untuk melakukan SADARI, mahasiswa 

tidak mengetahui tujuan SADARI dan waktu 

untuk melakukan SADARI. 

       Perbedaan perilaku SADARI yang 

ditunjukkan oleh mahasiswi menunjukkan 

bahwa latar belakang pendidikan dan usia 

mempengaruhi perilaku seseorang. Hal ini 

diperkuat oleh Hidayat, Salawati, & Istiana 

(2012)12 yang mengatakan bahwa  siswi SMA 

cenderung masih tabu dalam melakukan 

pembahasan hal-hal yang berbau reproduksi 

dan organ seksual. Pada masa remaja akan 

terjadi beberapa perubahan fisik, tapi seiring 

berjalannya waktu dan usia serta pengetahuan 

yang dimiliki seseorang yang telah mencapai 

remaja akhir hingga dewasa awal mulai bisa 

menerima perubahan tersebut. Selain itu, 

mahasiswi yang berusia 17 tahun ketas lebih 

mendapat perhatian dalam menjadi sasaran 

promosi kesehatan mengenai SADARI. 

Pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) 

sangat penting dilakukan pada usia muda agar 

mendeteksi awal kanker payudara. Remaja 

sudah memiliki tanggung jawab yang harus 

dijaga yaitu meliputi kesehatan jasmani 

maupun rohani (Ribkah, 2013)13. 

       Pentingnya melakukan SADARI adalah 

untuk mendeteksi terjadinya kanker payudara 

dengan mengamati payudara depan, sisi kiri, 

sisi kanan. Deteksi dini kanker payudara pada 

wanita setelah mengalami menstruasi, dengan 

melakukan SADARI akan meningkatkan 
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kesadaran betapa pentingnya kewaspadaan 

akan adanya benjolan yang tidak normal 

(Suastina, 2013)1. Pemeriksaan secara teratur 

dapat membantu mengetahui adanya tumor 

dini yang dapat diobati. Pemeriksaan ini 

dilakukan untuk melihat adanya benjolan atau 

perubahan pada bentuk payudara. Hal tersebut 

dapat menjadi petunjuk akan adanya kanker 

payudara (Djauzi, 2009)5.   

6. Hubungan Pengetahuan Mahasiswi Tentang 

SADARI dengan Perilaku SADARI 

       Berdasarkan hasil analisis data dapat 

diketahui bahwa sebagian besar responden 

termasuk berpengetahuan tinggi dengan 60 

responden (92,3%). Hal ini disebabkan karena 

responden telah mengetahui informasi tentang 

SADARI, meskipun dalam perkuliahan 

mereka belum mendapatkan materi tentang 

SADARI. Menurut Putri Ayu (2014), ada 

beberapa hal yang mempengaruhi 

pengetahuan seseorang. Salah satunya adalah 

informasi, seseorang yang mempunyai sumber 

informasi yang lebih banyak akan mempunyai 

pengetahuan yang luas. Hal tersebut didukung 

oleh hasil penelitian Poniyah (2012), yang 

menunjukkan bahwa informasi yang diperoleh 

responden berpengaruh terhadap pengetahuan 

responden. 

       Berbeda dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Putri (2011), keseluruhan 

responden memiliki pengetahuan yang kurang 

tentang SADARI yaitu sebanyak 61 responden 

(53,7%). Hal ini disebabkan karena latar 

belakang pendidikan sebagi siswi SMU yang 

belum mendapatkan informasi atau 

pengetahuan tentang SADARI, pengalaman 

seseorang dan kurangnya media informasi. 

Pada remaja SMA masih belum memiliki 

pemikiran yang lebih positif untuk melakukan 

sesuatu seperti perilaku SADARI, berbeda 

dengan remaja akhir seperti mahasiswi. Selain 

sudah lebih banyak mendapatkan informasi 

mereka juga banyak mendapatkan dukungan 

perilaku yang positif, baik dari keluarga 

maupun sahabat. 

 Hasil penelitian ini menunjukan 

bahwa tidak terdapat hubungan antara 

pengetahuan dengan perilaku SADARI. Hal 

tersebut didukung oleh hasil penelitian 

Septiani dan Suara (2013) yang menyatakan 

bahwa tidak terdapat hubungan antara 

pengetahuan dengan perilaku SADARI. Hal 

tersebut dikarenakan bahwa pengetahuan yang 

tinggi tidak menjamin baik buruk perilaku 

seseorang. Meskipun mahasiswi memiliki 

pengetahuan yang cukup baik, tetapi praktek 

yang dilakukan masih rendah dan bahkan ada 
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yang tidak melakukannya. Karena perilaku 

kesehatan adalah suatu respon seseorang 

terhadap suatu stimulus atau objek yang 

berkaitan dengan kesehatan, penyakit serta 

lingkungan (Notoatmodjo, 2012)14.  Ketika 

seseorang memiliki pengetahuan yang tinggi 

tapi dengan lingkungan yang kurang juga akan 

mempengaruhi perilaku seseorang melakukan 

SADARI. 

Hasil penelitian ini berbanding 

terbalik dengan hasil penelitian Ferdian (2015) 

yang menyatakan bahwa terdapat hubungan 

antara pengetahuan tentang SADARI dengan 

sikap remaja putri dalam melakukan 

SADARI.  Hasil penelitian Proborini (2007) 

15yang menyatakan bahwa semakin tinggi 

tingkat pengetahuan seseorang maka semakin 

baik pula perilaku SADARI. Pengetahuan 

yang tinggi tentunya akan meningkatkan 

kesadaran dan mendorong seseorang untuk 

melakukan upaya deteksi dini kanker 

payudara (Utari, 2012). 17 

        Keinginan melakukan SADARI sangat 

dipengaruhi oleh pengetahuan responden,  

tetapi dalam pengetahuan ada yang dinamakan 

tahapan evaluasi yaitu kemampuan untuk 

menilai suatu materi atau objek (Notoatmodjo, 

2010)16. Dalam penelitian ini pengetahuan 

tinggi tapi perilaku kurang disebabkan karena 

cara seseorang mengevaluasi suatu materi 

belum sesuai dengan perilaku yang 

diharapkan. Ketika responden mmemiliki 

pengetahuan yang tinggi dengan perilaku yang 

kurang disebabkan karena respon yang 

diterima belum sesuai dengan apa yang 

diharapkan. 

Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan didapatkan hasil pengetahuan tinggi 

dengan perilaku yang baik sebanyak 20 

responden (30,8%) dan pengetahuan tinggi 

dengan perilaku kurang sebanyak 15 

responden (23,1%). Hal ini sesuai dengan 

penelitian Widiawaty (2013), yang 

menyebutkan masih terdapat perilaku yang 

kurang pada wanita dengan tingkat pendidikan 

tinggi (Ekanitra & Khosidah, 2013), juga 

mengatakan wanita dengan pengetahuan yang 

baik hanya memiliki perilaku yang kadang 

melakukan SADARI.  

7. Hubungan Dukungan Orangtua Dalam 

Melakukan SADARI dengan Perilaku 

SADARI 

      Hasil penelitian mengenai dukungan 

orangtua dalam melakukan SADARI 

menujukkan bahwa dukungan orangtua dalam 

melaukan SADARI terbanyak pada kategori 

kurang mendukung dengan 42 rsponden 

(64,6%). Hal ini sejalan dengan penelitian Sari 
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(2013) yang menunjukkan 58 responden 

(93,5%) memiliki dukungan orangtua yang 

buruk terhadap SADARI. Penelitian Sari, 

Lubis, & Syahrial (2014) juga menunjukkan 

58 responden (65,2%) memiliki dukungan 

orang terdekat kurang terhadap SADARI. 

       Keluarga merupakan orang terdekat 

dengan responden dalam berinteraksi dan 

dalam mengambil keputusan (Werner-Lin, 

Hoskins, &Dolie, 2015). Dukungan social bisa 

dari orangtua yaitu sebagai pemberi informasi 

verbal atau non verbal, bantuan yang nyata 

atau tingkah laku yang diberikan dan 

memberikan keuntungan emosional yang 

berpengaruh pada tingkah laku responden. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan antara dukungan orangtua 

untuk melakukan SADARI dengan Perilaku 

SADARI. Hasil penelitian ini sejalan dengan 

hasil penelitian Septiani dan Suara (2013) 

yang menyatakan bahwa terdapat hubungan 

antara dukungan orangtua dengan perilaku 

SADARI. Orangtua memiliki hubungan yang 

sangat dekat dengan anak sehingga semakin 

positif dukungan sosial orangtua semakin 

tinggi juga perilaku dan motivasi seorang anak 

dalam mempelajari sesuatu, begitu pula 

sebaliknya (Heidyani, Ismanto & Babakal, 

2015). Orangtua memiliki andil yang sangat 

besar pada perilaku seorang anak, maka bila 

seseorang mendapatkan dukungan yang baik 

dari keluarga, termasuk dukungan untuk 

melakukan SADARI maka perilaku dalam 

melakukan SADARI juga akan baik.  

       Dukungan yang bisa dilakukan oleh 

orangtua yaitu memberikan nasehat, 

mengajarkan bagaimana cara merawat diri 

termasuk SADARI yang benar dan 

memberikan informasi tentang kesehatan diri. 

Dukungan yang kurang dari orangtua dalam 

melakukan SADARI menjadi salah satu faktor 

pemicu rendahnya perilaku SADARI. 

Kurangnya dukungan tersebut disebabkan 

karena kesibukan orangtua sehingga kurang 

memperhatikan dan berkomunikasi terkait 

SADARI (Harniati, Sakka dan Saptaputra, 

2016). 

       Dukungan sosial bisa dari orangtua yaitu 

sebagai informasi verbal atau non verbal, 

bantuan nyata atau tingkah laku yang 

diberikan dan memberikan keuntungan 

emosional atau berpengaruh pada tingkah laku 

penerimanya (Oktavian, 2013)18. Pada 

penelitian ini didapatkan hasil dukungan 

orangtua kurang tapi perilaku baik, 

disebabkan karena ketika responden dewasa 

banyak dukungan yang didapatkan seperti dari 

sahabat maupun lingkungan responden bisa 
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mendpatkan dukungan emosional, 

instrument,dan informative (Baron, Byne, 

2013). 

8. Hubungan Dukungan Media Informasi dalam 

Melakukan SADARI dengan Perilaku 

SADARI 

       Hasil penelitian mengenai dukungan 

media informasi dalam melakukan SADARI 

menunjukan bahwa media informasi 

terbanyak pada kategori kurang mendukung 

dengan 30 responden (46,2%). Hal ini 

disebabkan karena kurangnya minat 

mahasiswi untuk mengetahui informasi 

tentang SADARI, sehingga membuat kurang 

mendukungnya media informasi terhadap 

perilaku mahasiswi melakukan SADARI. Hal 

ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Tanjung, Syarifa, Syahrial (2012) 

19menunjukan 38 responden (84,4%) 

memperoleh informasi mengenai kanker 

payudara dan SADARI yang bersumber dari 

lebih dari 3 media informasi. Hanya sebanyak 

3 responden (6,6%) yang bersumber kurang 

dari 2 media informsi. Media informasi 

responden dalam penelitian ini yaitu televise, 

radio, majalah/Koran dan jejaring 

social/BBM/internet. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa 

tidak terdapat hubungan  antara dukungan 

Media Informasi untuk melakukan SADARI 

dengan perilaku SADARI. Hasil ini didukung 

oleh hasil penelitian Septiani dan Suara (2013) 

yang menyatakan bahwa tidak terdapat 

hubungan antara keterpaparan media 

informasi dengan perilaku SADARI. Hal 

tersebut disebabkan karena media informasi 

mengenai kesehatan jarang digunakan oleh 

mahasiswi. Media informasi seperti internet 

lebih sering digunakan oleh mahasiswi namun 

untuk kepentingan lain seperti chatting. Pada 

zaman globalisasi, akses informasi sudah 

semakin canggih. Banyak media informasi 

yang dapat digunakan untuk menambah 

wawasan terhadap suatu hal termasuk 

SADARI. Selain itu, kurangnya minat dan 

keaktifan mahasiswi dalam mencari maupun 

menerima informasi mengenai SADARI 

menjadi faktor rendahnya perilaku mahasiswa 

untuk melakukan SADARI (Harniati, Sakka 

dan Saptaputra, 2016). 

Media informasi dapat berasal dari 

tenaga kesehatan, media elektronik dan yang 

lainnya. Media informasi sangat berpengaruh 

terhadap pembentukan opini dan kepercayaan 

seseorang. Dalam penelitian ini dukungan 

media informasi kurang dan perilaku SADARI 

kurang disebabkan karena responden belum 

pernah mendapatkan informasi dari tenaga 
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kesehatan tentang SADARI. Responden hanya 

mendapat informasi dari media massa seperti 

televise, radio, surat kabar (Warni, Rina & 

Suparni, 2013). Tetapi kebanyakn responden 

menggunakan media informasi elektronik 

hanyak untuk mengakses social media, dan 

sangat jarang mengakses informasi tentang 

kesehatan termasuk SADARI. 

       Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan responden yang memiliki dukungan 

informasi kurang dengan perilaku SADARI 

kurang, hal ini sesuai dengan penelitian 

Winarni, Rina & Suparni (2013) bahwa 

responden yang mendapatkan media informsi 

kurang memiliki praktek SADARI yang 

kurang (34,9%) dan disimpulkan tidak ada 

hubungan antara media informasi dengn 

perilaku praktek SADARI. 

Kesimpulan 

       Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan yang telah diuraikan di bab 

sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa factor-faktor yang berhubungan dengan 

perilaku SADARI pada mahasiswi PSIK 

UMY adalah 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 
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arah korelasi positif dan kekatan korelasi 

sangat lemah. 

 

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 meningatkan 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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