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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengetahuan Remaja Putri tentang Fibroadenoma Mammae 

1. Pengertian Pengetahuan  

Pengetahuan adalah merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah 

orang melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu. Pengindraan terjadi 

melalui panca indra manusia yakni indra penglihatan, pendengaran, penciuman, 

rasa dan raba.  

Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting untuk 

terbentuknya tindakan seseorang (over behavior) (Mamba 2017). Pengetahuan 

adalah hasil penginderaan manusia, atau hasil tahu seseorang terhadap objek 

melalui indera yang dimilikinya (mata, hidung, telinga, dan sebagiannya). Waktu 

penginderaan sampai menghasilkan pengetahuan tersebut sangat dipengaruhi oleh 

intesitas persepsi terhadap objek. Sebagian besar pengetahuan seseorang diperoleh 

melalui indera pendengaran (telinga) dan indera penglihatan (mata) 

(Notoatmodjo, 2014). 

2. Faktor – faktor yang mempengaruhi pengetahuan  

a. Faktor Internal  

1) Pendidikan  

Pendidikan berarti bimbangan yang diberikan seseorang terhadap 

perkembangan orang lain menuju kerah cita-cita tertentu yang menemukan 

manusia untuk berbuat dan mengisi kehidupan untuk mencapai keselamatan dan 

kebahagiannya. Pendidikan diperlukan untuk mendapat informasi misalnya hal- 

hal yang menunjang kesehatan sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup. 
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Menurut Mantra dalam Wawan dan Dewi (2010), pendidikan dapat 

mempengaruhi seseorang termasuk juga perilaku seseorang akan pola hidup 

terutama dalam memotivasi untuk sikap dalam pembangunan. Semakin tinggi 

pendidikan maka semakin mudah menerima informasi.  

 Menurut UU Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem 

pendidikan nasional, pendidikan dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan yaitu: 

a. Pendidikan dasar: SD dan SMP. 

b. Pendidikan menengah : SMA/SMK/MA. 

c. Pendidikan tinggi:  Diploma, Sarjana, Magister. 

2) Pengalaman 

 Pengalaman sebagai sumber pengetahuan adalah suatu cara untuk 

memperoleh kebenaran pengetahuan dengan cara mengulang kembali 

pengetahuan yang diperoleh dalam memecahkan masalah yang dihadapi masa 

lalu.  

3) Umur  

 Umur dapat menimbulkan berbagai masalah individual seperti fisik, 

mental, intelektual dan sosial ekonomi sehingga dapat berpengaruh terhadap 

kemampuan memperoleh pengetahuan. 

4) Sumber informasi 

 Sebagai sarana komunikasi berbagai bentuk media massa seperti televisi, 

radio, surat kabar, majalah, internet dan lain-lain mempunyai pengaruh sangat 

besar terhadap pembentukan opini dan kepercayaan orang. Bila seseorang banyak 

memperoleh informasi maka ia cenderung mempunyai pengetahuan yang lebih 

luas. 
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b. Faktor Eksternal  

1) Faktor Lingkungan  

 Menurut Nursalam dalam Wawan dan Dewi (2010) lingkungan 

merupakan seluruh kondisi yang ada disekitar manusia dan pengaruhnya yang 

dapat mempengaruhi perkembangan dan perilaku orang dan kelompok.  

2) Faktor Budaya 

  Sosial budaya yang ada pada masyarakat dapat mempengaruhi dari sikap 

dalam penerimaan informasi. 

3. Cara memperoleh Pengetahuan 

Pengetahuan seseorang biasanya diperoleh dari pengalaman yang berasal 

dari berbagai macam sumber, misalnya: media massa, media elektronik, 

bukupetunjuk, petugas kesehatan, media poster, kerabat dekat dan sebagainya. 

Menurut Notoatmodjo (2012) dari berbagai macam cara yang telah digunakan 

untuk memperoleh kebenaran pengetahuan sepanjang sejarah, 

dapatdikelompokkan menjadi dua yakni cara tradisional atau non ilmiah. Cara 

tradisional terdiri dari empat cara yaitu trial and error, kekuasaaan atau otoritas, 

berdasarkan pengalaman pribadi dan jalan pikiran (Mussardo, 2019). 

4. Pengetahuan Remaja Putri tentang Fibroadenoma Mamae 

 Fibroadenoma mammae (FAM) yaitu tumor jinak pada payudara yang 

berbatas jelas dan berbentuk benjolan yang dapat digerakkan (Indonesian Nurse, 

2008). Kejadian FAM merupakan sepertiga dari semua kejadian tumor jinak 

payudara (TJP) (Brave, 2009). Tumor ini merupakan TJP yang paling sering 

ditemui pada wanita muda dan dewasa, yaitu pada wanita 3 dekade pertama 
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kehidupan. Frekuensi FAM yang paling tinggi adalah pada wanita yang berumur 

20-25 tahun(Nikmatul, 2018) . 

 Penelitian Floreska (2013) mengenai Pengaruh Pengetahuan dan Sikap 

Remaja Putri Terhadap Perilaku Pencegahan Penyakit Fibroadenoma Mammae di 

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). Selain itu tingkat pendidikan responden yang masih 

dalam taraf pendidikan menengah juga berpengaruh terhadap informasi yang 

diperoleh oleh responden, karena responden tidak mendapatkan materi khusus 

tentang fibroadenoma mammae selama proses pendidikan sebelumnya. Selama 

proses pendidikan responden hanya mendapatkan materi tentang reproduksi pada 

pelajaran biologi, yang mana materi tersebut tidak disertai bagaimana reproduksi 

yang sehat dan cara pencegahan penyakit tumor jinak payudara dengan benar. 

Pencegahan yang dapat dilakukan pada fibroadenoma mammae menurut 

(Pamungkas, 2011) dilakukan dengan cara sebagai berikut, antara lain : 

a. Menghindari makanan yang tinggi lemak. 

b. Menghindari pemakaian obat hormonal terutama estrogen. 

c. Rajin melakukan SADARI (pemeriksaan payudara sendiri) minimal 1 bulan 

sekali pada wanita yang telah berusia 20 tahun. 

5. Pengukuran Pengetahuan  

 Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. 

Rumus yang digunakan untuk mengukur persentase dari jawaban yang didapat 

dari kuesioner menurut (Arikunto, 2013) yaitu : 
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Persentase = Jumlah nilai yang benar  x 100%  

  Jumlah soal 

Menurut Wawan dan Dewi, dalam (Arikunto, 2013), tingkat 

pengetahuan seseorang diinterpretasikan dalam skala yang bersifat kualitatif, 

yaitu:  

a. Baik (jawaban terhadap kuesioner 76 – 100%). 

b. Cukup (jawaban terhadap kuesioner 56 – 75%). 

c. Kurang (jawaban terhadap kuesioner < 56% benar). 

 

B. Sikap Remaja Putri dalam Melakukan Pemeriksaan Payudara Sendiri 

(SADARI)  

1. Pengertian  

Sikap adalah bagaimana pendapat atau penilaian orang atau responden 

terhadap hal yang terkait dengan kesehatan, sehat, sakit dan faktor yang terkait 

dengan faktor risiko kesehatan (Notoatmodjo, 2014). 

 2. Komponen sikap  

Sikap terdiri dari 3 komponen pokok, yaitu:  

Menurut Azwar, 2011 struktur sikap dibedakan atas 3 komponen yang 

saling menunjang, yaitu:  

a. Komponen kognitif merupakan representasi apa yang dipercayai oleh individu 

pemilik sikap, komponen kognitif berisi kepercayaan stereotype yang dimiliki 

individu mengenai sesuatu dapat disamarkan penanganan (opini) terutama apabila 

menyangkut masalah isu atau problem yang kontroversal. 

 b. Komponen afektif merupakan perasaan yang menyangkut aspek emosional. 

Aspek emosional inilah yang biasanya berakar paling dalam sebagai komponen 
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sikap dan merupakan aspek yang paling bertahan terhadap pengaruh-pengaruh 

yang mungkin adalah mengubah sikap seseorang komponen afektif disamakan 

dengan perasaan yang dimiliki seseorang terhadap sesuatu.  

c. Komponen konatif merupakan aspek kecenderungan berperilaku tertentu sesuai 

dengan sikap yang dimiliki oleh seseorang. Dan berisi tendensi atau 

kecenderungan untuk bertindak/ bereaksi terhadap sesuatu dengan cara-cara 

tertentu dan berkaitan dengan objek yang dihadapinya adalah logis untuk 

mengharapkan bahwa sikap seseorang adalah dicerminkan dalam bentuk tendensi 

perilaku. Ketiga komponen tersebut bersama – sama membentuk sikap yang utuh 

(total attitude). Pengetahuan, pikiran, keyakinan, dan emosi sangat berperan 

penting dalam menentukan sikap. 

 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap  

Sikap yang dimiliki seseorang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu 

(Pieter et al., 2011) :  

a. Pengalaman pribadi  

Pengalaman pribadi dapat mempengaruhi sikap seseorang karena 

pengalaman adalah stimulus yang dapat membentuk dan memengaruhi sikap kita. 

Agar bisa tanggap dan mempunyai penghayatan, seseorang harus memiliki 

pengalaman yang berkaitan dengan objek psikologis, mengatakan tidak adanya 

pengalaman dengan objek psikologis cenderung akan membentuk sikap negatif. 

b. Pengaruh orang lain yang dianggap penting  

Seseorang yang tidak ingin kita kecewakan atau berarti khusus untuk 

kita akan memengaruhi penbentukan sikap kita terhadap suatu objek. Seperti 

halnya sikap anak yang cenderung sama dengan sikap orang tua sepanjang 
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hidupnya. Namun, seiring bertambahnya usia, maka sikap anak akan dipengaruhi 

oleh teman atau orang lain yang dianggap sebagai anggota sosialnya.  

c. Pengaruh kebudayaan 

  Apabila kita tinggal ditempat yang budaya masyarakatnya memiliki 

norma yang longgar dalam pergaulan heteroseksual, maka kemungkinan kita 

memiliki sikap yang mendukung terhadap kebebasan pergaulan heteroseksual. 

Kebudayaan telah mewarnai sikap anggota masyarakat karena memberikan corak 

pengalaman kepada masing-masing individu. Hanya individu yang memiliki 

kepribadian kuat yang memudarkan dominasi kebudayaan dalam pembentukan 

sikap. 

d. Pengaruh lembaga pendidikan dan agama 

  Pemahaman bauik ataupun buruk, garis pemisah antara boleh atau tidak 

boleh dilakukan, diperoleh melalui pendidikan dan ajaran agama. Sehingga 

konsep moral dan ajaran agama sangat menentukan sistem kepercayaan, maka 

tidak heran jika pendidikan dan ajaran agama akan menentukan pembentukan 

sikap. 

e. Pengaruh emosional  

Sikap merupakan bentuk emosi yang sementara dan segera berlalu 

begitu frustasinya telah hilang. Salah satu bentuk yang didasari oleh emosi adalah 

prasangka. Prasangka sering kali membentuk sikap negatif yang didasari oleh 

kelainan kepribadian pada orang yang frustasi. 
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f. Media massa  

Adanya informasi baru mengenai suatu hal yang tersebar melalui media 

massa seperti televisi, radio, koran dan lain-lain memberikan landasan sikap 

terhadap hal tersebut.  

4. Pengukuran sikap 

  Pengukuran sikap dapat dilakukan berdasarkan jenis atau metode 

penelitian yang digunakan.  

a. Kuantitatif Pengukuran sikap dalam penelitian kuantitatif, digunakan dengan 

dua cara seperti pengukuran pengetahuan, yakni:  

1) Wawancara 

  Metode wawancara untuk pengukuran sikap sama dengan pengukuran 

pengetahuan, bedanya pada substansi pertanyaannya saja. Jika pada pengukuran  

pengetahuan pertanyaannya menggali jawaban yang diketahui oleh responden, 

sedangkan pengukuran sikap pertanyaannya menggali pendapat atau penilaian 

responden terhadap objek.  

2) Angket  

Demikian pengukuran sikap menggunakan metode angket, juga 

menggali pendapat atau penilaian responden terhadap objek kesehatan melalui 

pertanyaan dan jawaban tertulis.  

b. Kualitatif Pengukuran sikap dengan metode kualitatif, substansi pertanyaannya 

sama dengan pertanyaan pada metode penelitian kuantitatif, yaitu wawancara 

mendalam dan Diskusi Kelompok Terfokus (DKT). Dalam wawancara mendalam 

dan diskusi kelompok terfokus yakni seperti pertanyaan dalam metode penelitian 
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kuantitatif untuk sikap, tetapi pertanyaannya bersifat menggali pendapat atau 

penilaian responden terhadap objek (Notoatmodjo, 2014). 

 4. Kriteria pengukuran sikap  

Mengukur sikap berbeda dengan mengukur pengetahuan.Sebab 

mengukur sikap berarti menggali pendapat atau penilaian orang terhadap objek 

yang berupa fenomena, gejala, kejadian dan sebagainya yang bersifat abstrak. 

Beberapa konsep tentang sikap yang dapat dijadikan acuan untuk pengukuran 

sikap (Notoatmodjo, 2014) , antara lain sebagai berikut:  

a. Sikap merupakan tingkatan afeksi yang positif atau negatif yang dihubungkan 

dengan objek 

 b. Sikap dilihat dari individu yang menghubungkan efek yang positif dengan 

objek (individu menyenangi objek) atau negatif (tidak menyenangi objek) 

 c. Sikap merupakan penilaian dan atau pendapat individu terhadap objek. Oleh 

sebab itu, dalam mengukur sikap biasanya hanya dilakukan dengan meminta 

pendapat atau penilaian terhadap fenomena, yang diwakili dengan “pernyataan” 

(bukan pertanyaan). 

 Kriteria untuk mengukur sikap perlu diperhatikan hal – hal sebagai berikut:  

a. Dirumuskan dalam bentuk pernyataan.  

b. Pernyataan haruslah sependek mungkin, kurang lebih dua puluh kata. 

 c. Bahasanya jelas dan sederhana. 

 d. Tiap satu pernyataan hanya memiliki satu pemikiran saja.  

e. Tidak menggunakan kelimat bentuk negatif rangkap.  

Mengukur sikap dapat dilakukan dengan wawancara dan observasi, dengan 

mengajukan pernyataan yang disusun berdasarkan kriteria tersebut. Kemudian 
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pernyataan tersebut dirumuskan dalam bentuk “instrumen”. Dengan instrumen, 

pendapat atau penilaian responden terhadap objek dapat diperoleh melalui 

wawancara atau angket (Notoatmodjo, 2014).  

5. Pengukuran Sikap  

Pengukuran sikap dapat dilakukan dengan menilai pernyataan seseorang, 

sikap tidak dapat dinilai dengan benar maupun salah melainkan dengan lima 

alternatif jawaban menggunakan skala likert yaitu sangat setuju, setuju, ragu– 

ragu, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Pernyataan sikap terdiri dari dua 

kategori yaitu pernyataan favourable (menyenangkan) dan unfavourable (tidak 

menyenangkan) (Swarjana, 2015). Skala likert sikap merupakan skala yang dapat 

digunakan untuk mengukur sikap. Pendapat dan persepsi seseorang tentang suatu 

gejala. (Riyanto, 2017).  

Pernyataan positif   Nilai      Pernyataan Negatif  Nilai  

Sangat setuju    : 5     Sangat setuju   : 1  

Setuju      : 4      Setuju     : 2  

Ragu-ragu    : 3      Ragu-ragu    : 3  

Tidak setuju     : 2      Tidak setuju    : 4  

Sangat tidak setuju  : 1      Sangat tidak setuju  : 5  

Hasil skor dihitung dengan skor diperoleh responden dibagi skor ideal x 

100. Dengan kategori Positif jika nilai ≥ Median dan Negatif jika nilai < Median. 

Skor jawaban tentang sikap dengan menggunakan skala likert (Hidayat, 2011).    

World Health Organization (WHO) menuliskan, remaja merupakan 

penduduk dengan rentang usia 10-19 tahun. Berdasarkan Peraturan Menteri 

Kesehatan RI Nomor 25 Tahun 2014, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 
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10-18 tahun, sedangkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana 

(BKKBN) mengatakan rentang usia remaja adalah 10-24 tahun dan belum 

menikah. Seseorang disebut remaja apabila sudah ditandai dengan kematangan 

seksual dan memantapkan identitasnya sebagai individu, terpisah dari 

ketergantungan keluarga, mempersiapkan diri menghadapi tugas-tugas 

perkembangannya, mampu menentukan masa depannya, dan mencapai usia 

matang secara hukum negara (Putro, 2017). 

 SADARI (Pemeriksaan Payudara Sendiri) merupakan usaha untuk 

mendapatkan kanker payudara pada stadium yang lebih dini (down staging). 

SADARI direkomendasikan dilakukan setiap bulan, 7 hari setelah menstruasi 

bersih (Manuaba, 2010). Salah satu langkah penting untuk mengidentifikasi tumor 

payudara pada tahap awal. Pemeriksaan secara regular SADARI  dapat mencegah 

wanita dari beratnya morbiditas dan mortalitas kanker payudara (Krisdianto, 

2019). 

 Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni 2020 menunjukan hasil bahwa 

sebagian besar remaja tidak pernah melakukan praktik SADARI 65,7%, usia 

paling banyak remaja akhir 66,7%, pendidikan SMP/Sederajat 50,9% 

(Wahyuni,2020). 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).  
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6. Hubungan Antara Pengetahuan dengan Sikap Pemeriksaan Payudara 

Sendiri (SADARI). 

Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting untuk 

terbentuknya tindakan seseorang (over behavior). Berdasarkan pengalaman dan 

penelitian perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan langgeng dibandingkan 

perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan. Pengetahuan dipengaruhui 

beberapa faktor diantaranya adalah usia. Usia menggambarkan kematangan fisik, 

psikis dan sosial yang mempengaruhi proses belajar mengajar. Ini berarti bahwa 

usia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penangkapan informasi 

yang pada akhirnya berpengaruh pada peningkatan pengetahuan seseorang, 

termasuk pengetahuan tentang deteksi dini kanker payudara (Mamba, 2017). Hasil 

penelitian yang dilakukan Mamba 2017 didapatkan  responden dengan usia 

remaja akhir mayoritas dengan pengetahuan baik, usia remaja pertengahan 

mayoritas dengan pengetahuan baik, dan usia remaja awal mayoritas dengan 

pengetahuan cukup. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Angrainy 2017 di 

SMK N 1 Teluk Kuantan didapat bahwa ada hubungan sikap dengan pelaksaan 

SADARI sebanyak 31 responden dengan persen (62%). Hasil uji chi square 

diperoleh p value = 0,001 (0,001 < 0,05) artinya H0 ditolak. Hal ini 

menggambarkan ada hubungan sikap dengan pelaksanaan SADARI di SMK N 1 

Teluk Kuantan.Sikap (attitude) adalah perasaan ataupandangan seseorang yang 

disertai kecenderungan untuk bertindak terhadap suatu objek atau stimulus. Sikap 

merupakan konsep yang paling penting dalam psikologis sosial yang membahas 

unsur sikap baik sebagai individu maupun kelompok.(Angrainy, 2017) 
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 Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh  Floreska (2013) mengenai 

Pengaruh Pengetahuan dan Sikap Remaja Putri Terhadap Perilaku Pencegahan 

Penyakit Fibroadenoma Mammae di 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). Selain itu tingkat 

pendidikan responden yang masih dalam taraf pendidikan menengah juga 

berpengaruh terhadap informasi yang diperoleh oleh responden, karena responden 

tidak mendapatkan materi khusus tentang fibroadenoma mammae selama proses 

pendidikan sebelumnya. Selama proses pendidikan responden hanya mendapatkan 

materi tentang reproduksi pada pelajaran biologi, yang mana materi tersebut tidak 

disertai bagaimana reproduksi yang sehat dan cara pencegahan penyakit tumor 

jinak payudara dengan benar. Jika seseorang memiliki pengetahuan yang baik 

tentang pentingnya pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) untuk mendeteksi 

adanya massa payudara akan menimbulkan respon yang baik dan rutin melakukan 

praktik pemeriksaan payudara sendiri (Wahyuni,2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 


