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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

 Fibroadenoma Mammae (FAM) yaitu tumor jinak pada payudara yang 

berbatas jelas dan berbentuk benjolan yang dapat digerakkan. Kejadian FAM 

merupakan sepertiga dari semua kejadian tumor jinak payudara (TJP). Tumor ini 

merupakan tumor jinak yang paling sering ditemui pada wanita muda dan dewasa, 

yaitu pada wanita 3 dekade pertama kehidupan. Frekuensi FAM yang paling 

tinggi adalah  wanita yang berumur 20-25 tahun (Nikmatul, 2018). 

Fibroadenoma Mammae bila dibiarkan tumbuh akan memiliki risiko 

tinggi terjadinya kanker payudara, dan apabila fibroadenoma mammae tidak 

diangkat dengan sempurna akan terjadi kekambuhan. Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh American Cancer Society (direvisi tahun 2016) didapatkan bahwa 

wanita yang pernah didiagnosis fibroadenoma mammae berisiko 1,5-2 kali lipat 

terkena kanker payudara daripada wanita dengan payudara normal. Prognosisnya 

akan menjadi lebih baik ketika dilakukan deteksi secara dini (Hanifah, 2017). 

Insiden FAM pada wanita menurun sesuai dengan peningkatan usia, dan 

sebagian menurun saat menopause. Berdasarkan laporan dari New South Wales 

Breast (NSWB) Cancer Institute, FAM umumnya terjadi pada wanita pada usia 

21- 25 tahun, kurang dari 5% terjadi pada usia di atas 50 tahun, sedangkan 

prevalensinya lebih dari 9% populasi wanita terkena FAM (Alini, 2018). Data dari 

RSUP Hasan Sadikin Bandung menyatakan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir 

tidak sedikit penderita yang datang dengan keluhan benjolan di payudara, 16% 

wanita datang mengalami tumor jinak payudara dan hanya 8% adalah kanker 
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payudara (Alini, 2018). Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Helfiana 

(2011)  di Rumah Sakit Santa Elisabet Medan pada 75 responden didapatkan 

proporsi tertinggi penderita FAM berdasarkan umur adalah kelompok umur  

kurang dari 35 tahun sebesar 72,8% (Helfiana, 2011). 

Fibroadenoma mammae  dapat diketahui lebih awal dengan melakukan 

deteksi dini yaitu pemeriksaan payudara sendiri. SADARI merupakan salah satu 

langkah deteksi dini untuk mencegah terjadinya fibroadenoma mammae dan lebih 

efektif jika dilakukan sedini mungkin ketika wanita mencapai usia reproduksi, 

dikarenakan sekitar 85% kelainan di payudara pertama kali dikenali oleh 

penderita itu sendiri (Widiyaningrum, 2017). Para wanita akan mampu melakukan 

SADARI apabila terjadi perubahan pada payudaranya (Parmin, 2018). 

 Penelitian yang telah dilakukan oleh Hidayati 2015 yang berjudul 

Pengaruh Pendidikan Kesehatan Melalui Metode Ceramah Dan Demonstrasi 

Dalam Meningkatkan Pengetahuan tentang Kanker Payudara Dan Ketrampilan 

Praktik SADARI terdapat hasil ketrampilan responden dalama melakukan 

pemeriksaan SADARI termasuk dalam kategori kurang (Hidayati, 2015). 

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Hanifah (2017) mengenai Hubungan Tingkat 

Pengetahuan Mahasiswi Keperawatan Tentang Fibroadenoma Mammae Terhadap 

Perilaku SADARI di Fkik Uin Syarif Hidayatullah Jakarta menemukan bahwa 

tingkat pengetahuan baik dengan perilaku SADARI kurang baik sebesar 58,0%  

dan ada hubungan pengetahuan tentang Fibroadenoma Mammae Terhadap 

Perilaku SADARI di Fkik Uin Syarif Hidayatullah Jakarta (Hanifah, 2017). 

Penelitian Floreska (2013) mengenai Pengaruh Pengetahuan dan Sikap 

Remaja Putri Terhadap Perilaku Pencegahan Penyakit Fibroadenoma Mammae di 
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Ma Sabilul Muttaqin Trimulyo Demak menemukan bahwa pengetahuan tentang  

FAM adalah cukup yaitu sebanyak 24 orang (46,2%). Sebagaian besar belum 

belum cukup mendapatkan informasi yang tepat tentang fibroadenoma 

mammae(Floreska, 2013). Berdasarkan ketiga penelitian diatas dapat disimpulkan 

bahwa masih banyak remaja yang belum mengetahui pengetahuan tentang 

fibroadenoma mamae sedangkan dalam penelitian ini tidak hanya ingin 

mengetahui pengetahuan mengenai FAM tetapi juga ingin mengetahui bagaimana 

sikap remaja putri dalam melakukan  SADARI. 

Berdasarkan Studi Pendahuluan  yang dilakukan di SMA Negeri 1 Kuta 

dari wawacara dengan salah satu guru dikatakan  bahwa disana terdapat 

ekstrakulikuler mengenai Kesehatan Reproduksi yaitu Kelompok Siswa Peduli 

Acquired Immuno Deficient Syndrome (AIDS) dan Narkotika dan Obat/ Bahan 

Berbahaya(KSPAN) yang diikuti oleh para siswa dan siswi SMA Negeri 1 Kuta 

dimana salah satu misinya yaitu menciptakan kader sebaya yang peduli dengan 

kesehatan reproduksi namun mereka belum pernah melakukan penyuluhan terkait 

pemeriksan payudara sendiri (SADARI). Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai Hubungan Pengetahuan Remaja Putri Tentang 

Fibroadenoma Mammae dengan Sikap  Pemeriksaan Payudara Sendiri (SADARI)  

di SMA Negeri 1 Kuta. 

B. Rumusan Masalah Penelitian  

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan 

masalah yang dapat dibuat pada penelitian ini adalah “Apakah Ada Hubungan 

Pengetahuan Remaja Putri Tentang Fibroadenoma Mammae Dengan Sikap 

Pemeriksaan Payudara Sendiri (Sadari) Di Sma Negeri 1 Kuta?” 
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C. Tujuan Penelitian    

1. Tujuan Umum  

 Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis hubungan pengetahuan 

remaja tentang fibroadenoma mammae dengan sikap  pemeriksaan payudara 

sendiri (SADARI) di SMA Negeri 1 Kuta. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi pengetahuan remaja putri tentang fibroadenoma mammae 

di SMA Negeri 1 Kuta. 

b. Mengidentifikasi sikap remaja putri mengenai pemeriksaan payudara sendiri 

(SADARI)  di SMA Negeri 1 Kuta. 

c. Menganalisis hubungan antara pengetahuan remaja putri mengenai 

fibroadenoma mammae dan sikap pemeriksaan payudara sendiri  (SADARI).  

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat teoritis  

Secara teoritis informasi dari penelitian ini dapat digunakan sebagai 

sumber atau bahan kajian bagi tenaga kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan 

dibidang kesehatan khususnya pengetahuan remaja tentang hubungan 

pengetahuan remaja tentang fibroadenoama (FAM) dan sikap pemeriksaan 

payudara sendiri (SADARI) di SMA Negeri 1 Kuta.  

2. Manfaat praktis 

a. Bagi peneliti 

 Merupakan wahana untuk belajar, menambah pengetahuan, wawasan 

dan mendapat pengalaman nyata dalam melaksanakan penelitian dalam ilmu 
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kebidanan khususnya pada pengetahuan remaja tentang fibroadenoma mammae 

(FAM) dan sikap pemeriksaan payudara sendiri (SADARI). 

b. Bagi institusi pendidikan 

Sebagai bahan untuk menyebarluaskan informasi tentang fibroadenoma 

mammae (FAM) dan sikap pemeriksaan payudara sendiri (SADARI). 

c. Bagi profesi/bidan 

Hasil penelitian ini dapat membantu penulis sebagai bidan yang berperan 

dalam pelayanan kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan remaja tentang 

fibroadenoma mammae (FAM) dan sikap pemeriksaan payudara sendiri 

(SADARI). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


