
BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil 

1. Kondisi lokasi penelitian 

Desa Bontihing merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan 

Kubutambahan dengan luas wilayah 55.300 hektar yang secara administrasi terdiri dari 

perkebunan, pertanian, kuburan, perumahan, tegalan dan perkantoran. 

Lokasi penelitian ini adalah Banjar Dinas Kawanan Desa Bontihing, 

Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng. BD Kawanan merupakan salah satu 

dari tiga banjar yang dimiliki oleh Desa Bontihing. Jumlah penduduk di BD Kawanan 

yaitu 2002 penduduk yang terdiri dari 1015 penduduk laki-laki dan 987 penduduk 

perempuan. Mata pencaharian penduduk BD Kawanan lebih banyak sebagai buruh dan 

petani. 

2. Karakteristik subjek penelitian 

Subjek penelitian yang memenuhi kriteria inklusi berjumlah 53 dari 58 

responden. 5 responden masuk kriteria ekslusi dikarenakan tidak mengisi kuesioner. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh gambaran subjek sebagai 

berikut : 

 

 

 

 



 

Tabel 2 

Distribusi responden berdasarkan usia 

Usia (tahun) f % 

20-30 18 34 % 

31-40 27 51 % 

>41 8 15 % 

Total 53 100% 

 

Deskripsi usia menunjukkan usia responden pada saat dilakukan penelitian. 

Pada tabel 2 menunjukkan mayoritas responden usianya berkisar 31-40 tahun yaitu 

sebanyak 51%. 

Tabel 3 

Distribusi responden berdasarkan pendidikan 

Pendidikan f % 

SD 24 45,3 % 

SMP 19 35,8 % 

SMA 10 18,9 % 

 



Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan diperoleh responden 

terbanyak memiliki pendidikan SD yaitu sebanyak 24 orang (45,3%).  

 

Tabel 4 

Distribusi responden berdasarkan pekerjaan 

Pekerjaan f % 

Tidak 

Bekerja/IRT 

10 18,9 % 

Buruh  12 22,6 % 

Petani 18 34 % 

Pedagang 13 24,5 % 

 

Distribusi responden berdasarkan pekerjaan dapat dilihat pada tabel 4. 

Pekerjaan responden terbanyak yaitu sebagai petani sebanyak 18 (34%) dan terendah 

sebagai IRT atau tidak bekerja sebanyak 10 orang (18,9%). 

3. Hasil pengamatan terhadap subjek penelitian berdasarkan variabel 

penelitian 

a. Pengetahuan responden sebelum diberikan penyuluhan tentang pemeriksaan 

payudara sendiri 

Nilai terendah sebelum diberikan penyuluhan tentang pemeriksaan payudara 

sendiri adalah 30 dan nilai tertinggi adalah 73. Rata-rata pengetahuan responden yaitu 

51,09 dengan standar deviasi 11,039. 



 

Gambar 4 tingkat pengetahuan sebelum penyuluhan 

b. Pengetahuan responden setelah diberikan penyuluhan tentang pemeriksaan 

payudara 

  Nilai terendah setelah diberikan penyuluhan tentang pemeriksaan payudara 

sendiri adalah 66 dan nilai tertinggi adalah 93.  Rata-rata pengetahuan responden 

adalah 79,45 dengan standar deviasi 7,680. 

 

Gambar 5 tingkat pengetahuan setelah diberikan penyuluhan 
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4. Hasil analisis data 

Uji statistik yang digunakan adalah uji t berpasangan. Hal ini didasarkan pada hasil 

uji normalitas dengan kolmogorov-smirnov yang didapatkan p value yaitu 0,979. Suatu 

data tersebar dengan normal jika p value > 0,05. Berdasarkan hasil tersebut dapat 

disimpulkan bahwa data tersebar dengan normal. 

Hasil dari uji t berpasangan didapatkan hasil dengan t hitung 18,429 dan nilai p 

0,00. Perbedaan nilai rata-rata sebelum dan setelah diberikan penyuluhan tentang 

pemeriksaan payudara, sebagai berikut:  

Tabel 5 

Perbedaan Pengetahuan Responden Sebelum dan Setelah Diberikan Penyuluhan 

tentang Pemeriksaan Payudara Sendiri 

Pemberian 

Penyuluhan 

Mean t 

Standar 

Deviasi 

Sig (p) 

pretest 51,09 

18,429 11,203 0,00 

postest 79,45 

 

 

B. Pembahasan 

1. Pengetahuan responden sebelum diberikan penyuluhan tentang 

pemeriksaan payudara sendiri 



Nilai rata-rata responden sebelum diberikan penyuluhan tentang pemeriksaan 

payudara sendiri adalah 51,09 dengan standar deviasi 11.039. berdasarkan nilai rata-

rata tersebut, jumlah responden yang nilainya dibawah rata-rata sebanyak 27 responden 

(51%) dari 53 responden. Responden yang nilainya diatas rata-rata sebanyak 26 

responden (49%).  Masih adanya responden yang belum mengetahui tentang 

pemeriksaan payudara sendiri disebabkan oleh beberapa hal. Salah satunya, tidak 

pernah ada kegiatan penyuluhan tentang pemeriksaan payudara sendiri di Banjar Dinas 

Kawanan Desa Bontihing Kecamatan Kubutambahan. Bahkan ditemukan beberapa 

kasus kanker payudara di daerah tersebut. Kurangnya informasi tentang pemeriksaan 

payudara sendiri akan mempengaruhi pengetahuan seseorang. Hal ini didukung oleh 

penelitian yang dilakukan oleh Karimah (2014) yang menyatakan bahwa kurangnya 

sumber informasi tentang sesuatu akan berpengaruh terhadap pengetahuan seseorang. 

Semakin banyak terpapar akan informasi maka pengetahuan seseorang akan 

meningkat. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Supriatiningsih (2003) menyatakan salah satu faktor penghambat pengetahuan adalah 

kurangnya informasi. 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mensosialisasikan tentang 

pemeriksaan payudara sendiri adalah dengan memberikan informasi tentang sadari. 

Pada penelitian ini, bentuk penyampaian informasi yang digunakan adalah pemberian 

penyuluhan kesehatan menggunakan metode ceramah dan bantuan media leaflet. 

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). Pemberian informasi 



dari penyuluhan kesehatan yang tepat dan jelas diharapkan dapat meningkatkan 

pengetahuan wanita usia subur tentang sadari. 

Data responden yang menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki 

pendidikan terakhir SD. Tingkat pengetahuan juga berpengaruh terhadap tingkat 

pengetahuan seseorang.  Menurut Wicaksono (2013) mengatakan bahwa semakin 

tinggi tingkat pendidikan maka pengetahuannya akan meningkat pula. Hal ini berkaitan 

dengan informasi-informasi yang didapat selama proses pembelajaran. Selain itu 

keinginan untuk lebih tahu akan sesuatu juga lebih banyak. Hal ini akan akan 

berdampak pada pengetahuannya sehingga tingkat pendidikan berpengaruh terhadap 

pengetahuan. 

2. Pengetahuan responden setelah diberikan penyuluhan tentang pemeriksaan 

payudara sendiri 

Nilai rata-rata responden setelah diberikan penyuluhan tentang pemeriksaan 

payudara sendiri adalah 79,45 dengan standar deviasi 7,680. Jumlah responden yang 

nilainya di atas rata-rata adalah 30 responden (56,6%) dan 23 responden (43,4%) 

nilainya dibawah rata-rata.  

Data pada tabel 5 menunjukkan bahwa terdapat peningkatan pengetahuan dari 

sebelum dan setelah diberikan penyuluhan tentang sadari. Hal ini berarti informasi 

tentang pemeriksaan payudara sendiri tersampaikan dan dapat diterima oleh responden. 

Pemberian penyuluhan dilakukan dengan menggunakan metode ceramah, tanya jawab 

serta pemberian leaflet. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Permatasari 

(2013) menunjukkan bahwa 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.  

Peningkatan pengetahuan terjadi dikarenakan responden sangat senang dengan 

adanya penyuluhan ini dan menyimak dengan baik informasi yang diberikan. Banyak 

pertanyaaan yang diajukan ketika kegiatan penyuluhan berlangsung. Hal ini sesuai 

yang diungkapkan oleh Sunaryo (2004) bahwa pengetahuan adalah hasil tahu yang 

terjadi melalui proses sensoris khususnya mata dan telinga terhadap objek tertentu. 

Pengetahuan merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya perilaku 

terbuka. 

Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan beberapa nilai responden masih 

dibawah rata-rata. Hal ini dapat disebabkan karena beberapa hal, salah satunya dari 

pihak responden sendiri atau dari proses penyuluhan. Menurut hasil penelitian Suhita 

(2008) menunjukkan bahwa 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. 



3. Perubahan pengetahuan responden sebelum dan setelah diberikan 

penyuluhan tentang pemeriksaan payudara sendiri 

  Skor pengetahuan responden setelah diberikan penyuluhan tentang 

pemeriksaan payudara sendiri menunjukkan peningkatan sebesar 28,36 dibandingkan 

dengan sebelum diberikan penyuluhan. Hasil analisis data pengetahuan responden 

sebelum dan setelah diberikan penyuluhan tentang pemeriksaan payudara sendiri 

menghasilkan t hitung sebesar 18,429 dan p sebesar 0,00. Hal ini menunjukkan bahwa 

penyuluhan tentang pemeriksaan payudara sendiri bermanfaat dalam meningkatkan 

pengetahuan wanita usia subur. Hal ini dapat dilihat dari nilai p value 0,00 < 0,05 

sehingga penyuluhan tentang pemeriksaan payudara sendiri terhadap pengetahuan 

wanita usia subur dapat dikatakan bermanfaat. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Permatasari (2013) menunjukkan bahwa terjadi peningkatan 

pengetahuan responden dari sebelum dan setelah diberikan penyuluhan. Penelitian lain 

juga menunjukkan pengetahuan responden sebelum dan setelah penyuluhan 

mengalami peningkatan (Fadhilah, 2009). 

 Penyuluhan dilakukan dengan metode ceramah menggunakan bahasa yang mudah 

dimengerti oleh responden, materi penyuluhan diberikan dengan menggunakan leaflet 

sehingga responden tidak hanya mendengar tetapi juga melihat materi apa yang 

diberikan. Kegiatan penyuluhan berlangsung dengan kondusif sehingga informasi yang 

diberikan dapat maksimal diterima oleh responden. Hal ini menjadi salah satu faktor 

meningkatkanya pengetahuan dari sebelum dan sesudah penyuluhan. 

  Penyuluhan bukan hanya digunakan sebagai metode untuk mempromosikan 

program-program kesehatan pemerintah. Penyuluhan dapat digunakan sebagai salah 



satu metode untuk menambah dan meningkatkan pengetahuan seseorang sehingga 

dengan bertambahnya atau meningkatnya pengetahuan seseorang dapat mengubah 

perilaku kesehatan dari yang tidak sehat menjadi sehat. 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). 

 Hasil skor pengetahuan wanita usia subur sebelum dan setelah penyuluhan 

mengalami peningkatan, walaupun masih ada beberapa yang dibawah rata-rata tetapi 



dilihat dari nilai rata-ratanya sudah ada peningkatan. Hal ini membuktikan bahwa 

penyuluhan tentang pemeriksaan payudara sediri bermanfaat untuk wanita usia subur. 

 

 

C. Kelemahan Penelitian 

Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu hanya menilai pengetahuan responden 

saja. Sehingga hasilnya hanya sebatas pengetahuan, sedangkan yang diharapkan dalam 

penyuluhan adalah dapat mengubah perilaku dari tidak sehat menjadi sehat. Selain itu 

masih ada variabel perancu yang masih sulit untuk dikendalikan, seperti pendidikan 

dan pekerjaan. Meskipun faktor-faktor tersebut sangat sulit dikendalikan, peneliti 

berharap dengan meningkatnya pengetahuan wanita usia subur tentang pemeriksaan 

payudara sendiri, dapat mempengaruhi sikap dan ketrampilan wanita usia subur dalam 

melakukan pemeriksaan payudara sendiri sehingga kejadian kanker payudara dapat 

dideteksi sedini mungkin. 

 


