
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kanker Payudara 

1. Pengertian  

Kanker payudara merupakan tumor ganas yang menyerang jaringan payudara. 

Jaringan payudara tersebut terdiri dari dari kelenjar susu, saluran kelenjar, jaringan 

lemak maupun jaringan ikat pada payudara (Mardiana, 2009). Secara normal, sel 

payudara yang tua akan mati, lalu digantikan oleh sel yang baru. Regenerasi sel ini 

berfungsi untuk mempertahankan fungsi payudara. Pada kasus kanker payudara, gen 

yang bertanggung jawab terhadap pengaturan pertumbuhan sel termutasi. Kondisi 

seperti inilah yang dikatakan kanker payudara (Mardiana, 2008). 

2. Gejala 

Gejala klinis yang terjadi pada kanker payudara berupa (Zulkoni, 2011): 

a. Benjolan pada payudara 

Benjolan pada payudara ini umumnya tidak terasa nyeri. Benjolan ini awalnya 

kecil, tetapi semakin lama akan semakin besar lalu melekat pada kulit atau 

menimbulkan perubahan pada kulit payudara atau pada puting susu. 

b. Erosi atau eksema puting susu 

Kulit atau puting susu menjadi tertarik ke dalam (retraksi), berwarna merah 

muda, atau kecoklat-coklatan sampai menjadi bengkak hingga kulit kelihatan seperti 

kulit jeruk, mengkerut atau timbul borok atau ulkus pada payudara. Ulkus ini semakin 



lama akan semakin besar dan mendalam sehingga dapat menghancurkan sebuah 

payudara, sering berbau busuk dan mudah berdarah. 

Pada gejala erosi atau eksema puting susu ini sering muncul gejala lain 

diantaranya : 

1) Pendarahan pada puting susu. 

2) Rasa sakit atau nyeri, pada umumnya baru timbul apabila tumor sudah besar, sudah 

timbul ulkus, atau bila sudah muncul metastate ke tulang-tulang. 

3) Pembesaran kelenjar getah bening di ketiak, bengkak pada lengan, dan penyebaran 

kanker ke seluruh tubuh. 

c. Keluarnya cairan (Nipple dischange) 

Nipple dischange adalah keluarnya cairan dari puting susu secara spontan dan 

tidak normal. Seorang wanita harus waspada apabila dari puting susu keluar cairan 

berdarah, encer dengan warna merah atau coklat, keluar sendiri tanpa harus memijit 

puting susu dan berlangsung secara terus menerus, hanya pada satu payudara dan 

cairannya ini bukan air susu. 

3. Faktor risiko 

Penyebab dari kanker payudara belum diketahui secara pasti. Namun faktor 

risiko sebagai pemicu timbulnya kanker payudara antara lain (Mardiana, 2008): 

a. Konsumsi makanan berlemak dan berprotein tinggi, tetapi rendah serat dan dalam 

porsi yang banyak. Makanan ini banyak mengandung zat karsinogen yang dapat 

merangsang pertumbuhan sel kanker. 

b. Hormon tertentu yang digunakan secara berlebihan, seperti hormon penambah 

gairah seksual. 



c. Pil kontrasepsi yang digunakan pada usia muda. 

d. Perokok. 

e. Wanita yang mengalami masa menopause setelah umur 50 tahun. Pada wanita 

yang mengalami awal menopause berarti lebih lama  terpapar dengan tingginya hormon 

estrogen. Tingginya hormon estrogen menghambat terjadinya menopause sehingga 

berisiko berkembang menjadi kanker payudara (Nani, 2009). 

f. Wanita yang tidak pernah melahirkan anak. 

g. Wanita yang melahirkan anak pada usia di atas 35 tahun. 

h. Wanita yang tidak pernah menyusui. Semakin lama ibu memberikan ASI maka 

semakin kecil risiko untuk terkena kanker payudara. Hal ini berkaitan dengan kadar 

estrogen ketika menyusui rendah (Surbakti, 2013).  

i. Anggota keluarga pernah terkena kanker payudara. Wanita yang memiliki anggota 

keluarga yang terkena kanker lebih berisiko 2-3 kali lebih tinggi dibandingkan dengan 

wanita yang tidak memiliki anggota keluarga terkena kanker (Surbakti, 2013). 

j. Wanita yang mengalami menarche lebih awal. Hal ini sesuai dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Rianti, Tirtawati dan Novita (2012),  didapatkan hasil 

bahwa perempuan yang mempunyai riwayat umur menstruasi pertama < 12 tahun lebih 

berisiko 6,68 kali lebih tinggi dibandingkan dengan ibu yang usia menstruasi pertama 

kali pada usia ≥ 12 tahun. 

k. Wanita yang terlalu banyak mengkonsumsi alkohol. 

 

 



B. Pemeriksaan Payudara Sendiri 

Pemeriksaan payudara berguna untuk memastikan bahwa payudara seseorang 

masih normal. Bila ada kelainan seperti infeksi, tumor, atau kanker dapat ditemukan 

lebih awal. Kanker payudara yang diobati pada stadium dini kemungkinan sembuh 

mendekati 95% (Kementerian Kesehatan RI, 2015). 

Salah satu cara deteksi dini kanker payudara yaitu dengan melakukan 

pemeriksaan sendiri atau sadari. Pemeriksaan payudara sendiri dilakukan setiap bulan 

secara teratur. Bagi wanita masa reproduksi, pemeriksaan dilakukan 7-10 hari setelah 

haid berhenti dengan pola pemeriksaan tertentu. Apabila terdapat benjolan segera 

dikonsultasikan pada dokter (Nugraha dan Utama, 2014). 

Langkah-langkah pemeriksaan payudara sendiri dapat dilakukan dengan posisi 

berdiri atau berbaring. Langkah-langkah yaitu (Mardiana, 2008) : 

1. Berdiri 

a. Lepas pakaian bagian atas, kemudian berdiri di depan cermin dengan posisi kedua 

tangan lurus ke bawah. Perhatikan seluruh bagian kedua payudara dengan seksama. 

b. Pastikan ada tidaknya perubahan yang tampak, baik bentuk maupun ukuran 

payudara.  

c. Angkat kedua tangan ke atas hingga lurus. Perhatikan kembali seluruh bagian 

payudara. Pastikan ada tidaknya perubahan yang tampak, seperti adanya tarikan di 

sekitar payudara atau kerutan dikulit payudara. 

d. Pada kondisi berdiri sempurna dengan tangan lurus di samping badan, tangan kiri 

diangkat lurus kemudian tangan kanan melakukan pijat atau tekan secara perlahan-

lahan dengan gerakan memutar pada payudara kiri. Lakukan hal yang sama pada 



payudara kanan. Pastikan tidak ada benjolan dan cairan (bukan air susu) yang keluar 

dari puting susu. 

2. Posisi berbaring 

a. Letakkan bantal di bawah bahu atau di bawah punggung untuk mempermudah 

pemeriksaan. 

b. Letakkan tangan kanan di bawah kepala dan tangan kiri meraba sambil menekan 

perlahan-lahan payudara sebelah kanan. Begitu pula sebaliknya. 

c. Lakukan perabaan dengan gerakan memutar disertai tekanan secara perlahan-

lahan. Gunakan tiga ujung jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis untuk meraba. 

 

C. Wanita Usia Subur 

Wanita usia subur merupakan wanita yang keadaan organ reproduksinya 

berfungsi dengan baik antara umur 20-45 tahun. Puncak kesuburan ada pada rentang 

usia 20-29 tahun. Pada usia ini wanita memiliki kesempatan 95% untuk hamil. Tanda-

tanda wanita subur dapat dilihat dari keteraturan siklus haidnya. Selain dari siklus haid, 

tanda-tanda wanita subur dapat diketahui dari alat pencatat kesuburan, tes darah, 

pemeriksaan fisik dan lain-lain (Suparyanto, 211). 

 

D. Penyuluhan 

1. Pengertian 

Penyuluhan merupakan suatu kegiatan menyampaikan materi tentang 

kesehatan guna mengubah prilaku masyarakat menjadi lebih baik yang sifatnya 

persuasif (Notoatmodjo, 2007). Penyuluhan kesehatan adalah suatu proses perubahan 



pada diri seseorang yang dihubungkan dengan pencapaian tujuan kesehatan individu, 

dan masyarakat. Penyuluhan merupakan suatu proses perkembangan yang berubah 

secara dinamis, yang didalamnya seseorang menerima atau menolak informasi, sikap, 

maupun praktik baru, yang berhubungan dengan tujuan hidup sehat (Suliha dkk, 2001). 

2. Tujuan penyuluhan 

Tujuan dari penyuluhan kesehatan adalah tersosialisasinya program-program 

kesehatan, terwujudnya masyarakat yang berbudaya hidup bersih dan sehat, serta 

terwujudnya gerakan hidup sehat di masyarakat untuk menuju terwujudnya desa, 

kabupaten/kota sehat, provinsi sehat dan Indonesia sehat (Syafrudin dan Frathidina, 

2009). Menurut Suprapto (2009), tujuan penyuluhan dapat meliputi tujuan kognitif, 

afektif dan psikomotor. Tujuan afektif adalah memberikan informasi, wacana atau 

menyebarkan pengetahuan mengenai adanya inovasi. Tujuan afektif adalah untuk 

merangsang minat terhadap hal yang dikomunikasikan dengan menumbuhkan 

kesadarannya, sedangkan tujuan psikomotor adalah mengubah perilaku seseorang 

untuk menerima invormasi. 

  Penyuluhan kesehatan merupakan kegiatan pendidikan yang dilakukan dengan 

cara menyebarkan pesan, menanamkan keyakinan, sehingga peserta tidak saja sadar, 

tahu dan mengerti, tetapi juga mau dan bisa melakukan suatu anjuran yang ada 

hubungannya dengan kesehatan. Terjadinya peningkatan pengetahuan responden 

pasca-penyuluhan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu penyuluh, peserta 

penyuluhan, metode serta media penyuluhan yang digunakan (Permatasari, 2013).  

  Penyuluhan ini juga diberikan dengan memanfaatkan fungsi panca indera 

dalam menerima informasi seperti melihat, membaca serta mendengarkan informasi 



yang akan menambah daya ingat seseorang (Rampersad, 2006). Evaluasi atau 

pemberian posttest pada penyuluhan dilakukan dengan memberikan jeda 5 hari dengan 

tujuan responden mendapatkan waktu yang cukup untuk memahami pengetahuan yang 

diberikan selama penyuluhan (Awaliana, 2011). 

3. Metode/media 

Metode dan media penyuluhan kesehatan adalah suatu kombinasi antara cara-

cara atau metode dan alat-alat bantu atau media yang digunakan dalam setiap 

penyuluhan kesehatan. Metode dan media merupakan cara dan alat yang digunakan 

oleh pemberi penyuluhan untuk menyampaikan pesan-pesan kesehatan atau 

mentransformasikan perilaku kesehatan kepada sasaran atau masyarakat 

(Notoatmodjo, 2005). Penyuluhan dapat meningkatkan pengetahuan responden dan 

dapat dimaksimalkan dengan menggunakan beberapa metode dan media sehingga 

proses penyuluhan dapat berjalan dengan baik sehingga informasi yang diberikan 

selama penyuluhan dapat diserap dan diterima dengan maksimal oleh responden 

(Permatasari, 2013). 

a. Metode 

Menurut Notoatmodjo (2007), metode Penyuluhan merupakan salah satu yang 

mempengaruhi tercapainya suatu hasil penyuluhan secara optimal. Metode tersebut 

antara lain : 

1) Metode Penyuluhan Perorangan 

Dalam penyuluhan kesehatan, metode ini digunakan untuk membina perilaku 

baru atau seseorang yang telah mulai tertarik pada suatu perubahan perilaku atau 

inovasi. Dasar digunakan pendekatan individual ini karena setiaporang mempunyai 



masalah atau alasan yang berbeda-beda sehubungan dengan penerimaan atau perilaku 

baru tersebut. Bentuk pendekatan ini yaitu 

a) Bimbingan dan penyuluhan 

b) Wawancara 

2) Metode Penyuluhan Kelompok 

Dalam memilih metode penyuluhan kelompok harus mengingat besarnya 

kelompok sasaran serta tingkat pendidikan formal. Untuk kelompok besar, metodenya 

akan berbeda dengan kelompok kecil. Efektivitas suatu metode akan tergantung pada 

besarnya sasaran penyuluhan. Metode ini mencakup : 

a) Jika kelompok besar, dapat menggunakan ceramah dan seminar. 

b) Jika kelompok kecil, dapat menggunakan metode diskusi kelompok, curah 

pendapat, bola salju, memainkan peran dan permainan simulasi. 

3) Metode Penyuluhan Massa 

Metode ini, dalam penyampaian informasi ditunjukkan kepada masyarakat 

yang sifatnnya massa atau luas. Oleh karena sasarannya bersifat umum yang tidak 

dapat digolongkan berdasarkan umur, jenis kelamin, pekerjaan, status ekonomi, tingkat 

pendidikan dan lain sebagainya, maka pesan kesehatan yang akan disampaikan harus 

dirancang dengan baik sehingga dapat ditangkap oleh masyarakat luas. Contohnya 

yaitu ceramah umum, pidato melalui media massa. Simulasi dan sinetron. 

b. Media 

Media penyuluhan adalah semua sarana atau upaya untuk menampilkan pesan 

informasi yang ingin disampaikan oleh komunikator sehingga sasaran dapat 

meningkatkan pengetahuan dan akhirnya dapat melakukan perubahan pada perilaku 



sesuai dengan yang diharapkan. Beberapa media yang digunakan dalam penyuluhan 

kesehatan yaitu papan tulis, Over Head Proyektor (OHP), kertas flipchart dengan 

standarnya, poster, flash card, flipchart, model, leaflet, kartu konsultasi, booklet, video 

dan film (Syafrudin dan Frathidina, 2009). 

1) Media leaflet 

Leaflet adalah selebaran kertas yang berisi tulisan dengan kalimat-kalimat yang 

singkat, padat, mudah dimengerti dan gambar-gambar yang sederhana. Leaflet 

digunakan untuk memberikan keterangan singkat tentang suatu masalah. Leaflet dapat 

diberikan atau disebarkan pada saat pertemuan-pertemuan seperti pertemuan FGD, 

posyandu dan kunjungan rumah (Dinas Kesehatan Sleman, 2012). Kelebihan dari 

media ini yaitu memiliki nilai praktis, informasi yang diberikan secara garis besar. 

Kekurangannya yaitu bila dicetak tidak menarik orang enggan untuk membacanya dan 

tidak bisa digunakan untuk sasaran yang mengalami kebutaan. 

2)  Media video 

Media video merupakan salah satu jenis media audio visual,yang 

mengandalkan indera pendengaran dan indera penglihatan. Video merupakan salah 

satu jenis media audio-visual dan dapat menggambarkan suatu objek yang bergerak 

bersama-sama dengan suara alamiah atau suara yang sesuai. Video menyajikan 

informasi, memaparkan proses, menjelaskan konsep yang rumit, mengajarkan 

keterampilan, menyingkat atau memperpanjang waktu, dan mempengaruhi sikap 

(Nimah, 2013). 

Kelebihan media ini yaitu dapat memanipulasi waktu dan ruang sehingga dapat 

dilakukan tanpa batas, dapat menampilkan objek yang terlalu kecil, terlalu besar serta 



dapat diandalkan untuk mempelajari keterampilan motorik dan melatih kemampuan 

kegiatan (Hamzah B dan Lamatenggo, 2011). Kekurangan media ini yaitu pengadaan 

video umumnya memerlukan biaya yang mahal dan waktu yang lebih lama, dibutuhkan 

peralatan khusus untuk memutar video (Kustandi dan Sutjipto, 2013). 

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyuluhan 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pendidikan kesehatan atau 

penyuluhan yaitu (Saragih, 2010): 

a. Tingkat pengetahuan 

Pendidikan dapat mempengaruhi cara pandang seseorang terhadap informasi 

baru yang diterimanya. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat 

pendidikannya, semakin mudah pula seseorang dalam menerima informasi. 

b. Tingkat Sosial Ekonomi 

Semakin tinggi tingkat sosial ekonomi seseorang,  maka semakin mudah pula 

seseorang dalam menerima informasi baru. 

c. Adat Istiadat 

Masyarakat kita masih sangat menghargai dan menganggap adat istiadat 

sebagai sesuatu yang tidak boleh diabaikan. Sehingga faktor ini sangat penting untuk 

diperhatikan. 

d. Kepercayaan Masyarakat 

Masyarakat lebih memperhatikan informasi yang disampaikan oleh orang-

orang yang sudah mereka kenal, karena sudah ada kepercayaan masyarakat dengan 

pemberi informasi, sehingga dalam pemberian penyuluhan ada baiknya kita 

menghadirkan pemuka adat setempat. 



e. Ketersediaan Waktu di Masyarakat 

Waktu penyampaian informasi harus memperhatikan tingkat aktivitas 

masyarakat untuk menjamin tingkat kehadiran masyarakat dalam penyuluhan. 

Menurut hasil penelitian Suhita (2008) menunjukkan bahwa penyuluhan 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu ditinjau dari segi peserta, latar belakang 

psikologi, sosial dan ekonomi responden yang beraneka ragam menyebabkan 

perbedaan dalam menyerap materi yang diberikan. Hal ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Karayurt (2008) yang menyatakan efektivitas pencapaian tujuan 

penyuluhan dipengaruhi oleh beberapa faktor dan yang paling berpengaruh adalah usia 

dan pendidikan responden. Hal lain yang berpengaruh adalah daya ingat responden 

berbeda-beda. Menurut Myers (2006), menyebutkan bahwa ingatan seseorang terhadap 

hal-hal yang spesifik dapat berbeda-beda tergantung pada individu tersebut. 

Kemampuan penerimaan informasi individu juga dapat berpengaruh pada hasil 

penyuluhan sehingga individu tersebut tidak maksimal dalam evaluasi dari 

penyuluhan. 

 

E. Pengetahuan 

1. Pengertian 

Pengetahuan merupakan hasil tahu dan ini terjadi setelah melakukan 

pengindraan pada suatu objek pengindraan ini meliputi panca indra. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan 

Pengetahuan individu dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu (Notoatmodjo, 

2007) : 



a) Umur 

Umur adalah lamanya hidup seseorang dalam tahun yang dihitung sejak lahir. 

Semakin tinggi umur seseorang semakin tinggi pula pengetahuannya. Hal ini dikaitkan 

dengan pengalaman selama hidup. Baik pengalaman diri sendiri atau dari orang lain. 

b) Pendidikan 

Pendidikan erat kaitannya dengan pengetahuan. Dengan pendidikan manusia 

dianggap memperoleh pengetahuan sebagai  hasilnya. 

c) Paparan media massa 

Masyarakat yang sering terpapar dengan media massa akan mendapatkan 

berbagai informasi dan akan mempengaruhi tingkat pengetahuannya. Menurut 

Karimah (2014) menyatakan bahwa kurangnya sumber informasi berpengaruh pada 

pengetahuannya. Semakin banyak seseorang terpapar dengan informasi maka semakin 

banyak pula pengetahuan yang dimilikinya. Menurut Supriatiningsih (2003) pula 

mengatakan bahwa faktor penghambat pengetahuan adalah kurangnya informasi yang 

ada. 

d) Sosial ekonomi 

Sosial ekonomi erat kaitannya dengan pendapatan. Semakin tinggi pendapatan 

seseorang semakin mudah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga semakin 

mudah pula mendapatkan pengetahuan. 

e) Hubungan sosial 

Hubungan sosial mempengaruhi individu. Jika hubungan sosial seseorang baik, 

informasi yang didapatkan banyak dan pengetahuan juga meningkat. 

 



f) Pengalaman 

Pengalaman merupakan cara mendapatkan pengetahuan dari diri sendiri atau 

orang lain. Semakin banyak pengalaman yang kita miliki, pengetahuan kita akan 

semakin meningkat. 

3. Penilaian pengetahuan 

Pengetahuan yang harus diketahui tentang pemeriksaan payudara sendiri yaitu 

pengertian, faktor risiko dan gejala dari kanker payudara. Pengetahuan tentang 

pengertian, tujuan, waktu dan langkah-langkah melakukan pemeriksaan payudara 

(Indriani, 2017). Nilai pengetahuan dalam penelitian ini akan diperoleh dengan 

pehitungan sebagai berikut (Budiarto, 2001), 

𝑃 =
𝑓

𝑛
 𝑥 100 

Keterangan : 

P : Skor pengetahuan 

f : Frekuensi jawaban benar 

n : Jumlah item pertanyaan 

Uji normalitas akan dilakukan untuk mengetahui distribusi data. Perhitungan 

dengan menggunakan nilai rata-rata (mean) akan digunakan apabila data memiliki 

sebaran normal dan median akan digunkan apabila data tidak menyebar secara normal 

(Rahmawati, 2013). 

 

 

 



F. Pengaruh Penyuluhan Terhadap Pengetahuan Sadari 

Penyuluhan merupakan salah satu bagian dari promosi kesehatan yang paling 

sering digunakan oleh tenaga kesehatan dalam memberikan informasi kepada 

masyarakat. Salah satunya informasi tentang pemeriksaan payudara sendiri. Menurut 

Permatasari (2013), melalui kegiatan penyuluhan diharapkan dapat memberikan 

pengaruh terhadap pengetahuan tentang materi yang diberikan. Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Fadhilah (2009), pengetahuan responden dari sebelum dan setelah 

penyuluhan mengalami meningkatkan yang signifikan. 

Pemeriksaan payudara sendiri (sadari) merupakan salah satu cara untuk 

melakukan deteksi dini kanker payudara. Deteksi dini sangat penting dilakukan untuk 

mengoptimalkan pengobatan kanker payudara. Semakin dini ditemukan penyakit 

kanker payudara semakin besar kemungkinan untuk sembuh. Banyaknya kasus kanker 

payudara yang terjadi dan tingginya angka kematian akibat kanker payudara 

disebabkan kurangnya pengetahuan tentang deteksi dini ini, sehingga menyebabkan 

keterlambatan dalam mendapatkan penanganan. 

Salah satu cara untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang 

pemeriksaan payudara sendiri adalah dengan memberikan penyuluhan kesehatan. 

Melalui penyuluhan ini diharapkan dapat mengubah masyarakat dari tidak tahu 

menjadi tahu tentang pemeriksaan payudara sendiri. 

Penyuluhan kesehatan efektif digunakan dalam memberikan informasi kepada 

masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Diniar (2013) menunjukkan bahwa terjadi 

perubahan tingkat pengetahuan wanita usia subur dari sebelum dan sesudah diberikan 

penyuluhan tentang deteksi dini kanker payudara. Penelitian ini sejalan dengan 



penelitian yang dilakukan oleh Suastina, Coal dan Bal (2013) menunjukkan bahwa ada 

pengaruh pendidikan kesehatan terhadap tingkat pengetahuan tentang sadari sebagai 

salah satu cara deteksi dini kanker payudara. 

 


