
 

36 

 

BAB V  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian  

1. Kondisi lokasi penelitian  

 Sekolah Menengah Atas Negeri Satu Kuta terletak di Jalan Dewi 

Saraswati, Seminyak Kecamatan Kuta – Kabupaten Badung. Sekolah Menengah 

Atas Negeri Satu Kuta dengan luas 69 are. Sekolah Menengah Atas Negeri Satu 

Kuta dipimpin oleh Drs. I Ketut Sumandhi Arta, M.Pd dengan dibantu 46 guru 18 

pegawai tata usaha, 4 orang satpam, 2 orang kebersihan kantor dan 2 orang 

kebersihan halaman dan kebun. Jumalah siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 

Satu Kuta kelas X berjumlah 536 orang, kelas XI berjumlah 488 orang, kelas XII 

berjumlah 428 orang, dan jumlah keseluruhan siswa di Sekolah Menengah Atas 

Negeri Satu Kuta berjumlah 1.452 orang yang terdiri dari 9 kelas IPA dan 6 kelas 

IPS.  

 Lokasi Sekolah Menengah Atas Negeri Satu Kuta termasuk tempat yang 

strategis karena berada dipusat kota Badung dan dekat dengan fasilitas umum 

serta cukup dekat dengan sumber informasi seperti internet, media elektronik, dan 

media massa. Fasilitas di Sekolah Menengah Atas Negeri Satu Kuta terdiri dari 15 

ruang kelas, 1 laboratorium, 1 laboratorium bahasa, 1 laboratorium komputer , 1 

laboratorium multimedia , 1 ruang perpustakaan , 1 ruang Unit Kesehatan Sekolah 

(UKS), 1 ruang Bimbingan Konseling (BK), 1 ruang Kepala Sekolah ,. 1 ruang 

guru dan 1 ruang tata usaha. Sekolah Menengah Atas Negeri Satu Kuta memiliki 

beberapa ekstra kulikuler Karya Ilmiah Remaja (KIR), Kelompok Siswa Peduli 

Acquired Immuno Deficient Syndrome (AIDS) dan Narkotika dan Obat/ Bahan 
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Berbahaya(KSPAN), Palang Merah Remaja (PMR), Tari , Tabuh , Yoga ,Basket, 

serta Siswa Pencinta Alam (SISPALA).  

2. Hasil pengamatan terhadap subjek penelitian sesuai variabel penelitian 

Hasil pengamatan terhadap remaja putri di SMA Negeri 1 sesuai 

variabel penelitian menggunakan kuesioner pengetahuan dan sikap. Hasil yang 

diperoleh adalah sebagai berikut : 

a. Distribusi remaja putri yang memiliki tingkat pengetahuan baik, cukup , 

kurang mengenai  fibroaadenoma mammae di SMAN 1 Kuta  dapat dilihat pada 

tabel 2 yaitu sebagai berikut :  

Tabel 2 

Distribusi Frekuensi Pengetahuan Remaja Putri Tentang Fibroadenoma 

Mammae di SMA Negeri 1 Kuta 

 

Pengetahuan 

Frekuensi 

(f) 

Persentase (%) 

Kurang 10 13,0 

Cukup 32 41,5 

Baik 35 45,5 

Jumlah 77 100 

 

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan pengetahuan remaja putri di SMAN 1 

Kuta , dari 77 responden didapatkan bahwa sebagian besar yaitu 45,5% memiliki 

pengetahuan yang baik tentang fibroaadenoma mammae. 

b. Distribusi remaja putri yang memiliki sikap positif dan negatif menegenai  

pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) di SMAN 1 Kuta dapat dilihat pada 

tabel 3 yaitu sebagai berikut : 
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Tabel 3 

Distribusi Frekuensi Sikap  Remaja Putri Tentang Pemeriksaan Payudara 

Sendiri (SADARI) di SMA Negeri 1 Kuta 

 

Sikap 

Frekuensi 

(f) 

Persentase (%) 

Negatif 34 44,2 

Positif 43 55,8 

Jumlah 77 100 

 

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan sikap remaja putri di SMAN 1 Kuta 

diatas, dari 77 responden didapatkan bahwa sebagian besar yaitu 43 orang  

(55,8%) . 

3. Hasil analisis data 

Analisa data dilakukan untuk menganalisis hubungan pengetahuan 

remaja putri tentang fibroadenoma mammae dengan sikap pemeriksaan payudara 

sendiri (SADARI) di SMA Negeri 1 Kuta dengan menggunakan uji chi square 

dengan penggabungan sel, karena tabel 3x2 sebelumnya memiliki nilai expected < 

5 sebanyak 16,7%, hasil analisis dapat dilihat pada tabel 4 sebagai berikut: 
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Tabel 4 

Analisis Bivariat Hubungan Pengetahuan Remaja Putri  

Tentang Fibroadenoma Mammae Dengan Sikap 

Pemeriksaan Payudara Sendiri (SADARI) 

 di SMA Negeri 1 Kuta 

 

Pengetahuan 

Sikap 

Jumlah 

p Negatif Posititf 

f % f % f % 

Kurang 9 11,7 
1 1,3 

10 13,0 

0,012 

Cukup 15 19,5 17 22,0 32 41,5 

Baik 10 13,0 
25 32,5 

35 45,5  

Jumlah 34 44,2 43 55,8 77 100  

 

Berdasarkan tabel 4 diatas, didapatkan bahwa remaja putri yang memiliki 

pengetahuan yang kurang tentang fibroadenoma mammae sebagian besar 

memiliki tindakan yang negatif tentang pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) 

dengan persentase 11,7%. Remaja putri yang memiliki pengetahuan yang cukup 

tentang fibroadenoma mammae sebagian besar memiliki sikap yang positif 

tentang pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) dengan persentase 22,0%. 

Sedangkan remaja putri yang memiliki pengetahuan yang baik tentang 

fibroadenoma mammae sebagian besar memiliki sikap yang posititf tentang 

pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) dengan persentase 32,5%. 

Hasil analisis bivariat menggunakan uji chi square dan diperoleh nilai p = 

0,012. Karena nilai p < α (0,05), maka H0 ditolak. Hal ini berarti bahwa ada 
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hubungan pengetahuan remaja putri tentang fibroadenoma mammae dengan sikap  

pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) di SMA Negeri 1 Kuta. 

 

B. Pembahasan  

Setelah dilakukan pengolahan data sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan di SMAN 1 Kuta, maka terperinci hasil penelitian tersebut dapat 

dibahas berdasarkan variable berikut :  

1. Pengetahuan Remaja Putri tentang Fibroadenoma Mamae 

Pengetahuan remaja putri di SMAN 1 Kuta sebagian besar memiliki 

tinggkat pengetahuan yang baik sejumlah 35 orang (45,5%), memiliki tingkat 

pengetahuan cukup sebanyak 32 orang (41,4 %) dan berpengatahuan kurang 

sebanyak 10 orang (13,0). 

Hasil penelitian ini serupa dengan hasil penelitian pada penelitian 

sebelumnya oleh Floreska 2013 yang menjukan sebagian besar responden 

memiliki tingkat pengetahuan yang cukup tentang fibroadenoma mammae yaitu 

sebanyak 24 orang dan berpengetahuan kurang sebanyak 19 orang. Hal ini 

berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hanifa (2017) sebagian besar 92 

orang (57,1 %) responsennya berpengetahuan baik tentang Fibroadenoma 

Mamae. Pengetahuan remaja putri yang baik di SMAN 1 KUTA dikarenakan 

umur remaja putri yang berkisar antar 16 – 17 tahuan yang mudah menerima 

informasi khususnyan tentang pengetahuan Fibroadenoma Mamae. 

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 merupakan domain yang sangat penting untuk 



 

41 

 

terbentuknya tindakan seseorang. 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). 

Pengetahuan remaja putri baik tentang Fibroadenoma Mamae disebakan 

banyaknya informasi seperti petugas kesehatan , pendidikan dan media massa 

seperti internet.  

Peneliti berpendapat bahwa pengetahuan baik ini disebabkan oleh 

pemahaman responden tentang Fibroadenoma Mamae didapatkan dari berbagai 

sumber informasi yang terdapat pada internet, namun masih ada yang memiliki 

pengetahuan cukup serta kurang dikarenakan responden belum cukup 

mendapatkan informasi yang tepat tentang fibroadenoma mammae. Pengetahuan 

dipengaruhui beberapa faktor diantaranya adalah umur. Umur menggambarkan 

kematangan fisik, psikis dan sosial yang mempengaruhi proses belajar mengajar. 

Ini berarti bahwa umur merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

penangkapan informasi yang pada akhirnya berpengaruh pada peningkatan 

pengetahuan seseorang, termasuk pengetahuan tentang fibroadenoma mamae dan 

pmeriksaan payudara sendiri. Usia remaja akhir (adolessense) mempunyai arti 

luas mencakup kematangan mental, emosional, seksual dan fisik. Pada masa 

adolessense ini adalah masa terjadinya proses peralihan dari masa remaja atau 

pemuda ke masa dewasa. Jadi masa ini merupakan masa penutup dari masa 

remaja atau pemuda. Masa ini tidak berlangsung lama, oleh karena itu dengan 
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kepandaiannya, seseorang yang dalam waktu relatif singkat sekali telah sampai 

kemasa dewasa.Pada saat melakukan studi pendahuluan 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) sehingga 

program tersebut tidak berjalan dengan baik. 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.Hal ini menunjukan informasi tentang 

Fibroadenoma Mamae belum tersampaikan dengan baik kepada remaja putri 

khususnya remaja putri kelas XI SMAN 1 Kuta.  

2. Sikap  Melakukan Pemeriksaan Payudara Sendiri  

Sikap  remaja putri di SMAN 1 Kuta sebagaian besar memiliki sikap 

positif  sebanyak 43 orang (55,8%) dan sebagian memiliki sikap negatif 33 orang 

(44.2 %). Hal ini serupa dengan hasil penelitian sebelumnnya oleh Wahyuni 

(2020) yang menunjukan menunjukkan bahwa responden dengan pengetahuan 

kurang sebagian besar tidak pernah praktik SADARI (93.3%), sedangkan 

responden dengan pengetahuan baik sebagian besar tidak pernah praktik SADARI 
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(61.3%). Hal ini berbeda dengan penlitian yang dilakukan oleh (Nainggolan, 

2020) diperoleh semua siswi yang melaksanakan SADARI terdapat 53 mahasiswi 

(100%) mempunyai sikap yang positif, sedangkan bagi kelompok mahasiswi yang 

tidak melaksanakan SADARI terdapat 22 mahasiswi (57,9%) yang mempunyai 

sikap negatif. Dan peneliti lainnya oleh Setyawan (2019) yang melakukan dengan 

lengkap sesuai tahapan baru mencapai 50,8%.  

Sikap positif yang dimilki oleh siswi SMAN 1 Kuta kemungkinan 

dikarenakan oleh pengetahuan yang dimiliki tentang fibroadenoma mamae 

sehingga remaja putri mengetahui salah satu dekeksi dini untuk mengetahuinya 

dengan melakukan pemeriksaan payudara sendiri (SADARI). Berdasarkan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Anggarwati Wahyuningtas (2012), menunjukkan 

bahwa pendidikan yang rendah memiliki kecenderungan melakukan praktik 

pemeriksaan payudara sendiri tidak terampil, pendidikan menengah memiliki 

kecenderungan melakukan pemeriksaan payudara sendiri yang tidak terampil, 

sedangkan pendidikan tinggi memiliki kecenderungan pemeriksaan payudara 

sendiri yang baik dan terampil yaitu sebesar 80%. Berdasarkan uji chi square 

dapat dinyatakan bahwa pendidikan merupakan faktor signifikan yang 48 

mempengaruhi tindakan melakukan pemeriksaan payudara sendiri pada remaja 

putri di desa Giripeni Wates Kulon Progo Yogyakarta. 

 Menurut Lawrence Green faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku itu 

sendiri ada 3 faktor yakni faktor predisposisi (predisposing factor), yang terwujud 

dalam pengetahuan, sikap, kepercayaan, keyakinan nilai-nilai tentang SADARI 

untuk memeriksa payudaranya sendiri untuk mengurangi risiko fibroadenoma 

mamae , penyakit kanker payudara dan sebagainya. Faktor-faktor pemungkin 
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(enabling factors), yang terwujud dalam lingkungan fisik, tersedia atau tidak 

tersedianya fasilitas-fasilitas atau sarana-sarana kesehatan, misalnya puskesmas. 

Yang terkahir faktor pendorong atau penguat (reinforcing factors) yang terwujud 

dalam sikap dan perilaku petugas kesehatan tidak melakukan SADARI sebagai 

upaya pencegahan kanker payudara sebagai tokoh dalam memberikan pencegahan 

penyakit.  

 Peneliti berpendapat bahwa tindakan positif pemeriksaan payudara 

sendiri yang dilakukan oleh siswi SMAN1 Kuta dikarena informasi yang mereka 

peroleh tentang fibroadenoma mammae baik, sebagian besar remaja mendapat 

informasi tentang fibroadenoma mammae hanya dari media media masa atau 

internet, yang mana tidak semua informasi yang ada di media massa memiliki 

sumber yang akurat dan informasi yang disampaikan benar. Selain itu, walaupun 

sekolah telah melakukan kerjasama dengan pihak puskesmas namun informasi 

yang diberikan dalam penyuluhan kesehatan hanya tentang kesehatan reproduksi 

dan belum pernah disampaikan tentang fibroadenoma mammae, sehingga 

informasi yang diperoleh responden tentang tumor jinak payudara hanya terbatas 

dari media, lingkungan maupun dari cerita teman sebaya yang belum tentu 

kebenarannya.Remaja secara umum mengetahui bagaimana cara melakukan 

pencegahan fibroadenoma mammae, namun sebagian besar remaja juga masih 

merasa malu untuk melakukan pemeriksaan payudara sendiri sebagai salah satu 

cara untuk mencegah penyakit fibroadenoma mammae, sehingga responden 

kurang responsif terhadap pencegahan penyakit fibroadenoma mammae. 
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3. Hubungan pengetahuan remaja putri tentang fibroadenoma mamae 

dengan sikap melakukan pemeriksaan payudara sendiri 

 Hasil analisis menunjukan bahwa ada hubungan pengetahuan remaja 

putri tentang fibroadenoma mammae dengan sikap pemeriksaan payudara sendiri 

(SADARI) di SMA Negeri 1 Kuta. Data ini menunjukan bahwa responden yang 

berpengetahuan baik memiliki kencenderungan lebih besar melakukan tindakan 

pemeriksaan payudara sendiri.  

 Pengetahuan tentang FAM merupakan upaya untuk mengenali kelainan 

yang terjadi pada payudara. FAM tersebut dapat ditemukan secara dini dengan 

melakukan SADARI sebagai pencegahan resiko terjadinya kanker apabila hal 

tersebut secara dini ditemukan dengan SADARI. Menurut Notoatmojo (2010) 

menyebutkan bahwa berdasarkan perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan 

lebih bertahan lama daripada perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan. 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). 

 Hal tersebut sesuai dengan penelitian Hanifah (2017) tentang Hubungan 

tingkat pengetahuan mahasiswi keperawatan tentang Fibroadenoma Mammae 

Terhadap Perilaku Sadari di Fkik Uin Syarif Hidayatullah Jakarta , yang 

memperlihatkan persentase tingkat pengetahuan FAM baik dengan perilaku 

SADARI baik sebesar 58,7%. Hal tersebut menunjukan ada hubungan antara 

variabel tingkat pengetahuan mahasiswi tentang fibroadenoma mammae (FAM) 

terhadap perilaku SADARI di Fkik Uin Syarif Hidayatullah Jakarta. Terdapat 

hubungan positif antara tingkat pengetahuan tentang FAM terhadap perilaku 
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SADARI. Dari hasil diatas ada kecenderungan semakin baik tingkat pengetahuan 

mahasiswi tentang FAM maka perilaku SADARI yang dilakukannya dalam 

kategori baik. 

 

 

C. Keterbatasan Penelitian  

 Instrumen yang digunakan masih memiliki kelemahan yaitu dalam 

penggunaan instrument kuisioner terkadang jawaban yang diberikan oleh 

responden tidak menunjukan keadaan yang sesungguhnya dan peneliti tidak 

melakukan intervensi seperti penelitian eksperimental pre dan post. Sehingga 

tidak melihat secara langsung proses remaja putri dalam melakukan pemeriksaan 

payudara sendiri.  

 

 

 


