
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini, kanker payudara menjadi sesuatu yang menakutkan bagi 

perempuan. Tercatat 14,7% kematian di dunia adalah akibat kanker payudara. Kasus 

kanker payudara banyak ditemukan di Negara berkembang. Salah satu Negara 

berkembang yang memiliki angka kematian kanker payudara  yang cukup tinggi adalah 

Indonesia dengan presentase sebanyak 21,5%. Hal ini dikarenakan tingkat 

kesejahteraan penduduk di Negara berkembang masih rendah, dan kesehatan bukan 

menjadi prioritas utama. Dari masalah tersebut,  mengakibatkan rendahnya perilaku 

hidup sehat dimasyarakat (Globocan, 2012). 

Menurut data Globocan (2012), kejadian kasus penyakit kanker payudara pada 

wanita mencapai 1.671.149 (25,1%) kasus di dunia. Di wilayah se Asia tenggara kasus 

penyakit kanker payudara sebesar 239.612 (26,4%) kasus, sedangkan di Indonesia 

sendiri kasus penyakit kanker payudara menjadi kasus terbanyak diantara penyakit 

kanker lainnya. Jumlah kasus kanker payudara mencapai 48.998 (30%) kasus. Di Bali, 

prevalensi kanker menempati posisi ke tiga dengan prevalensi 2 per 1000 penduduk 

dan khususnya di Kabupaten Buleleng kasus kanker payudara mengalami peningkatan 

dari tahun 2013 (103 kasus) sampai September 2014 (131 kasus). Data tersebut bisa 

dikatakan angka kejadian kanker payudara masih tinggi. 

Masalah kanker payudara di Indonesia menjadi lebih besar karena lebih dari 70 

% penderita datang ke dokter pada stadium lanjut sehingga hal ini dapat menjadi faktor 



meningkatnya kasus kanker payudara. Sebagian kasus baru terdiagnosa pada stadium 

II dan III. Hal ini yang menyebabkan penanganan kanker payudara menjadi terlambat. 

Jika saja deteksi dini kanker payudara dapat dilakukan lebih, maka tingkat harapan 

hidup pada penderita kanker payudara akan semakin tinggi dibanding dengan kasus 

baru diketahui pada stadium lanjut. (Nugraha, 2012). 

Pemerintah sudah mencanangkan program nasional gerakan pencegahan dan 

deteksi dini kanker payudara. Program pencegahan kanker payudara berupa pola hidup 

sehat dengan Cek kesehatan secara teratur, Enyahkan asap rokok, Rajin aktivitas fisik, 

Diet sehat dengan dengan kalori seimbang dan Istirahat cukup (CERDIK) dan program 

deteksi dini dengan melakukan sadari (Kementerian Kesehatan RI, 2015). 

Pemeriksaan payudara sendiri merupakan perilaku kesehatan yang masih 

minim dilakukan oleh masyarakat. Beberapa kalangan yang masih belum terpapar 

informasi tentang sadari. Faktanya banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang 

pemeriksaan payudara sendiri, bagaimana cara pemeriksaannya dan kapan 

dilakukannya. Hal ini dapat dilihat dari beberapa hasil penelitian sebelumnya. Menurut 

penelitian Angrainy (2017), menunjukkan bahwa 62% dari responden tidak 

mengetahui tentang sadari dan 64% responden tidak mengetahui cara melakukan 

sadari. Hasil penelitian Azage, Abeje and Mekonnen  (2013) menyatakan bahwa hanya 

14,4% responden melakukan pemeriksaan payudara sendiri. Hal ini disebabkan karena 

53,2% responden tidak mengetahui tentang sadari, 30,6% responden tidak mengetahui 

cara melakukannya dan 21,4% tidak mengetahui pentingnya pemeriksaan payudara 

sendiri. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Oladimeji et al. (2015) 

menyatakan 70,8% responden tidak mengetahui tentang pemeriksaan payudara sendiri. 



Pendidikan kesehatan atau penyuluhan dapat menjadi solusi yang baik untuk 

mensosialisasikan tentang sadari (Awaliana, 2011). Penyuluhan merupakan suatu 

kegiatan menyampaikan materi tentang kesehatan guna mengubah perilaku masyarakat 

menjadi lebih baik. Penyuluhan dapat dilakukan untuk memberikan informasi kepada 

masyarakat (Notoatmodjo, 2007). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Suastina, 

Coal dan Bal (2013) menunjukkan pemberian pendidikan kesehatan berpengaruh 

terhadap tingkat pengetahuan tentang sadari sebagai salah satu cara deteksi dini kanker 

payudara. 

Salah satu sasaran dalam upaya pencegahan kanker payudara adalah wanita 

usia subur. Hal ini dikarenakan wanita usia subur khususnya wanita di atas 30 tahun 

lebih berisiko menderita kanker payudara (Nugraha, 2012). 

Berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan kepada Puskesmas 

Kubutambahan II bahwa di Desa Bontihing belum pernah ada penyuluhan tentang 

Sadari. Berdasarkan hasil wawancara pada 20 wanita usia subur, 75% wanita usia subur 

(WUS) belum paham tentang Sadari. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang manfaat 

penyuluhan tentang sadari terhadap pengetahuan wanita usia subur di Banjar Dinas 

(BD) Kawanan Desa Bontihing Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng. 

B. Rumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Adakah manfaat penyuluhan 

tentang pemeriksaan payudara sendiri terhadap pengetahuan wanita usia subur di 

Banjar Dinas Kawanan Desa Bontihing Kecamatan Kubutambahan Kabupaten 

Buleleng tahun 2018 ?” 



 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manfaat penyuluhan 

tentang pemeriksaan payudara sendiri terhadap pengetahuan wanita usia subur di 

Banjar Dinas Kawanan Desa Bontihing Kecamatan Kubutambahan Kabupaten 

Buleleng tahun 2018. 

2. Tujuan khusus 

a. Mengidentifikasi pengetahuan wanita usia subur sebelum diberikan penyuluhan di 

Banjar Dinas Kawanan Desa Bontihing Kecamatan Kubutambahan Kabupaten 

Buleleng tahun 2018. 

b. Mengidentifikasi pengetahuan wanita usia subur sesudah diberikan penyuluhan di 

Banjar Dinas Kawanan Desa Bontihing Kecamatan Kubutambahan Kabupaten 

Buleleng tahun 2018. 

c. Menganalisis perbedaan pengetahuan wanita usia subur sebelum dan sesudah 

diberikan penyuluhan di Banjar Dinas Kawanan Desa Bontihing Kecamatan 

Kubutambahan Kabupaten Buleleng tahun 2018. 

 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 



Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat pengetahuan 

tentang manfaat penyuluhan tentang pemeriksaan payudara sendiri terhadap wanita 

usia subur wanita usia subur. 

2. Manfaat praktis 

a. Diharapkan penelitian ini dapat menambah bahan referensi bagi pembaca dan 

dapat menjadi bahan untuk penelitian lebih lanjut tentang pengaruh penyuluhan tentang 

pemeriksaan payudara sendiri terhadap pengetahuan wanita usia subur. 

b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap 

meningkatkanya pengetahuan masyarakat tentang sadari. 

c. Bagi tempat penelitian, diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan 

masyarakat khususnya wanita usia subur serta dapat digunakan sebagai dasar dalam 

memberikan penyuluhan tentang sadari. 

 


