


















The Effect of Education on Breast Self-Examination on TheKnowledge and Skills of 

Health CadresinJalupang Village and BanggalamulyaVillage, Sub-district 

KalijatiSubang 

 

Tetti Solehati, S.Kp.M.Kep. 

Faculty of Nursing Unpad 

Bandung- Indonesia 

 tsh_tetti@yahoo.com 

 

Nita Fitria, S.kp.,M.Kes. 

Faculty of Nursing Unpad 

Bandung- Indonesia 

nita_fitria2001@yahoo.com 

Cecep Eli Kosasih, S.Kp.,MNS. 

Faculty of Nursing Unpad 

Bandung- Indonesia 

ek_cecep@yahoo.co.id 

 

 
Abstrak  

Introduction: Women are a risk group for breast cancer. Those women who have breast 

cancer cannot breastfeed and it declines the quality of life. Knowledge of self-examination is 

very important in detecting structural changes in the breast,thusit will prevent the occurrence 

of breast cancer. Purpose: This study aims to determine the effect of education on breast self-

examination (BSE) on the knowledge and skills of health cadres. Methodology:Quasi-

experimental research designs with pre-test and post-test. The study was conducted in 

Banggalamulya and Jalupang village of Kalijati District of Subang Regency. The numbers of 

samples in this study were 40 health cadres. Knowledge and skills were assessed by 

questionnaires before and after the intervention. Analysis of the data was using univariate and 

bivariate (dependent t test). Result: The results showed that before intervention the meanof 

knowledge was 0.47 and the mean of skill was 52.50, after the educational intervention given 

the mean of knowledge was 0.93 and the mean of skill was 84.63. Conclusion: The study 

found a significant difference in the knowledge and skills before and after the intervention 

period (p = 0:00). Recommendation: the education BSE should be done thoroughly to 

improve knowledge and skills in the detection of breast cancer independently. The 

empowermentneeds to beincorporated thehealth cadre in the early detection of breast cancer 

in Banggalamulya and Jalupang village Kalijati district, SubangRegency.  
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LATAR BELAKANG 

 

Fenomena yang sering terjadi pada Negara berkembang adalah tingginya angka 

kematian ibu.Menurut hasil  Survey Kesehatan Rumah Tangga tahun 1998-2002 mengenai 

AKI ternyata data angka kematian ibu berkisar 307 per 100.000 kelahiran.Ada beberapa 

masalah kesehatan yang meningkatkan AKI   di Indonesia salah satunya adalah kanker 

payudara yang disebabkan kurangnya pengetahuan tentang deteksi dini mengenai kanker 

payudara.Kanker Payudara adalah suatu penyakit neoplasma ganas yang merupakan suatu 

pertumbuhan jaringan payudara abnormal yang berbeda dengan jaringan sekitarnya 

(Suryaningsih, 2009).  

Menurut  data WHO setiap tahun jumlah penderita kanker payudara bertambah sekitar 

7 juta. Survai terakhir menunjukan setiap 3 menit di temukan penderita kanker payudara dan 

setiap 11 menit di temukan seorang wanita meninggal akibat kanker.Menurut data dari Profil 

Kesehatan Indonesia (2008) menunjukkan bahwa kanker payudara merupakan penyakit 

dengan kasus terbanyak kedua setelah kanker serviks. Angka kejadian kanker payudara di 

Indonesia pada tahun 2004 sebanyak 5.207 kasus,  pada 2005 meningkat menjadi 7.850 kasus, 

tahun 2006 meningkat menjadi 8.328 kasus,  dan pada tahun 2007 sebanyak 8.277 kasus 

(Profil Kesehatan Indonesia tahun 2008). Kadinkes Jabar mengatakan estimasi dari survey 

sekitar 5% dari penduduk di Kota Bandung yang berjenis kelamin perempuan menderita 

kanker payudara atau sekitar 62.500 jiwa (http://www.inilahjabar.com). 

Kondisi kanker payudara akan menimbulkan banyak dampak seperti: perubahan fisik 

penderita, perubahan peran karena memerlukan pengobatan lama, pengeluaran ekonomi 

karena membutuhkan biaya yang banyak, serta dampak psikologis baik bagi penderita 

maupun keluarganya. Dengan demikian memerlukan adanya upaya untuk menyelamatkan 

wanita Indonesia dengan melaksanakan deteksi dini dan penanganan yang tepat misalnya 

melalui peningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat  antara lain : pencegahan, 

screening, kebiasaan deteksi dini, dan perilaku hidup sehat. 

Meskipun belum diketahui penyebab spesifik kanker payudara, para peneliti telah 

mengidentifikasi sekelompok faktor resiko dikarenakan hal ini penting untuk 

mengembangkan program-program pencegahan (Smeltzer, 2002).Menurut Direktur Jenderal 

Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan mengatakan 



bahwa upaya pengendalian kanker dilakukan melalui pencegahan faktor risiko, deteksi dini, 

surveilans epidemilogi, dan penyebaran informasi.Salah satu program pencegahan kanker 

payudara yang murah, mudah, relative praktis karena mudah dilakukan sendiri adalah dengan 

melakukan deteksi dini pada kanker payudara dengan tehnik periksa payudara sendiri 

(SADARI).Dengan melakukan SADARI 1 bulan sekali setelah haid, angka kematian akibat 

kanker ini bisa dikurangi 3-35 %. 

Masalahnya adalah masih banyaknya ibu yang kurang mengetahui tentang cara deteksi 

dini kanker payudara. Hal ini dapat meningkatkan angka kematian ibu akibat kanker payudara 

yang saat diperiksa statusnya telah berada pada stadium lanjut.SADARI menjadi penting 

karena setiap ibu beresiko untuk terserang kanker payudara.Banyaknya masyarakat Jawa 

Barat salah satunya  KabupatenSubang yang kurang terpapar dengan informasi tentang 

SADARI menyebabkan tingginya angka kanker payudara tersebut 

Pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu merupakan suatu strategi dalam upaya 

pemenuhan pelayanan dasar yang meliputi peningkatan derajat kesehatan yang baik serta 

deteksi dini terhadap penyakit. Pengalaman empirik dibeberapa tempat menunjukan, bahwa 

strategi pelayanan kesehatan dasar masyarakat dengan fokus pada ibu seperti itu, dapat 

dilakukan pada Posyandu, karena Posyandu merupakan wadah peran serta masyarakat untuk 

menyampaikan dan memperoleh pelayanan kesehatan dasarnya. Maka diharapkan pula 

strategi operasional pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dapat dilakukan di setiap 

posyandu.Posyandu dapat melaksanakan fungsi dasarnya sebagai unit yang menyampaikan 

pesan kepada ibu sebagai agen pembaharuandengan mengupayakan bagaimana mencegah 

kematian akibat kanker dengan melakukan SADARI.Masyarakat yang berhubungan erat 

dengan kondisi ini adalah Kader Kesehatan setempat, dan selama ini Kader Kesehatan 

tersebut dibawah pembinaan Puskesmas wilayah terkait. 

Berdasarkan hal tersebut diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang pengaruh edukasi tentang sadari terhadap pengetahuan dan keterampilan kader 

kesehatan di Desa Jalupang dan Banggalamulya Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang 

TUJUAN 

Mengetahui pengaruh edukasi tentang SADARI terhadap pengetahuan dan 

keterampilan sebelum dan setelah dilakukan intervensi pada kader kesehatan di Desa Jalupang 

dan Banggalamulya Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang 



 

DESAIN / METODOLOGI PENELITIAN  

 

Pada penelitian ini menggunakan desain komparatif study, yaitu membandingkan dua mean 

baik untuk variabel pengetahuan maupun variabel keterampilan. Kemudian kedua variabel ini 

dibandingkan antara sebelum intervensi dan sesudah intervensi edukasi tentang sadari. 

Intervensi yang dilakukan pada penelitian ini berupa pemberian penyuluhan secara klasikal 

kepada seluruh kader yang ada di Desa Jalupang dan Banggalamulya tentang SADARI 

dsamping itu juga dilakukan pelatihan cara melakukan SADARI yang baik dan benar. 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Jalupang dan Banggalamulya Kec. Kalijati Kab. Subang 

yang dilaksanakan sejak bulan Januari sampai dengan bulan April 2013. 

 

SAMPLE PENELITIAN 

 

Jumlah sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 40 orang kader. Teknik 

pengambilan sampel dilakukan secara total sampling yaitu seluruh kader yang ada di dua desa 

tersebut dijadikan sampel penelitian. Kader tersebut berasal dari Desa Jalupang dan Desa 

Banggalamulya Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang. 

 

TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

Untuk mengumpulkan data baik pengetahuan dan keterampilan, maka peneliti memakai 

kuesioner untuk menguji pengetahuan dan menguji kemampuan teknik motorisnya. Kedua 

instrument tersebut mengumpulkan data dalam bentuk skor nilai. Skor nilai ini diambil dua 

kali pertama sebelum intervensi dan kedua setelah intervensi. 

 

TEKNIK ANALISA DATA 

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisa kuantitatif untuk menganalisis 

data univariate maupun bivariate. Analisa deskriptif digunakan untuk menganlisa data 

univariat, sedangkan data bivariate digunakan analisa t-test dependent sample. 

 

 

 

 



HASIL PENELITIAN 

Pengetahuan 

Hasil yang didapatkan dari evaluasi pretest (sebelum intervensi) dapat dilihat pada 

table 4.1, yaitu : 

 

Tabel 4.1. Distribusi frekuensi tingkat pengetahuan tentang kanker payudara sebelum 

dilakukan penyuluhan pada  ibu-ibu kader kesehatan di Desa Jalupang dan Desa 

Banggalamulya tahun 2013(n: 40). 

Tingkat 

pengetahuan F % 

kurang 
  15   37.5 

baik 
   25  62.5 

 Total 40 100.0 

 

Dari tabel 4.1. diatas nampak bahwa sebelum dilakukan tindakan intervensi edukasi SADARI 

hampir setengahnya memiliki pengetahuan yang kurang. 

 

Sedangkan untuk evaluasi post test (setelah intervensi) dapat dilihat pada tabel 4.2. yaitu: 

 

Tabel 4.2. Distribusi frekuensi tingkat pengetahuan tentang kanker payudara setelah  

dilakukan penyuluhan pada  ibu-ibu kader kesehatan diDesa Jalupang dan Desa 

Banggalamulya tahun 2013(n: 40). 

Tingkat 

pengetahuan F % 

kurang 
  1   0.25 

baik 
   39  97.5 

 Total 40 100.0 

 

Dari tabel 4.2. nampak bahwa pengetahuan ibu-ibu kader setelah diberikan edukasi 

SADARI hampir seluruhnya memiliki pengetahuan yan baik. 

  

Untuk mengetahui pengaruh penkes terhadapa pengetahuan kader, maka perlu diketahui 

perbedaan rata-rata tingkat pengetahuan sebelum dan setelah periode intervensi. Berikut ini 

akan dijelaskan mengenai perbedaan tersebut, yaitu: 

 

 

 



Tabel 4.3. Distribusi frekuensi tingkat pengetahuan tentang anemia sebelum  

dan setelah dilakukan penyuluhan pada  ibu-ibu kader kesehatan di 

Desa Jalupang dan Desa Banggalamulya tahun 2013(n: 40). 

 

Tingkat pengetahuan Mean SD Pv 

Sebelum intervensi 0.47 0.16  

0.000 Setelah intervensi 0.93 0.10 

 

Dari tabel 4.3 terlihat bahwa ada perbedaan yang bermakna antara pengetahuan ibu-ibu kader 

sesudah diberikan edukasi SADARI dengan nilai kemaknaan p = 0.00. 

 

Keterampilan  

 

Gambaran keterampilan ibu-ibu kader kesehatan tentang teknik SADARI sebelum dilakukan 

tindakan pelatihan seperti dibawah ini: 

Tabel 4.4. Distribusi frekuensi keterampilan ibu-ibu kader kesehatan sebelum 

dilakukan pelatihan tentang teknik SADARI di Desa Jalupang dan Desa 

Banggalamulya tahun 2013(n: 40). 

 

  

Skor  Frekuensi  Prosentasi  
30 2 5.0 
40 2 5.0 
45 10 25.0 
50 4 10.0 
55 13 32.5 
60 3 7.5 
65 4 10.0 
75 1 2.5 
80 1 2.5 

Total 40 100 

 

 

Gambaran keterampilan ibu-ibu kader kesehatan tentang teknik SADARI setelah dilakukan 

tindakan pelatihan seperti dibawah ini: 

Tabel 4.5. Distribusi frekuensi keterampilan ibu-ibu kader kesehatan setelah dilakukan 

pelatihan tentang teknik SADARI di Desa Jalupang dan Desa Banggalamulya  

tahun 2013(n: 40). 

 

Skor  Frekuensi  Prosentasi  
80 12 30.0 
85 19 47.5 
90 9 22.5 

Total 40 100.0 

 
 

 



Tabel 4.6. Distribusi rata-rata pre dan post tindakan pelatihan tentang teknik SADARI 

di Desa Jalupang dan Desa Banggalamulya tahun 2013(n: 40). 
 

  Mean N Std. Deviation 

Pair 1 pre 52.50 40 10.190 

  post 84.63 40 3.649 

 
 

Tabel 4.7. Distribusi perbedaan antara pre dan post tindakan pelatihan tentang teknik 

SADARI di Desa Jalupang dan Desa Banggalamulya tahun 2013(n: 40). 
 
 

  
  

  

Paired Differences t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
  

Std. 
Deviation 

  

95% Confidence 
Interval of the 

Difference   
  

  
  

  
  

Lower Upper 

Pair 1 pre - post -32.125 10.183 -35.382 -28.868 -19.952 39 .000 

 

Dari tabel 4.7 diatas ada perbedaan yang bermakna antara keterampilan ibu-ibu kader sesudah 

diberikan pelatihan teknik SADARI dengan nilai kemaknaan p = 0.00. 

 

PEMBAHASAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa bahwa tingkat pengetahuan para kader 

kesehatan yang ada di Desa Jalupang dan Desa Banggalamulya yaitu: pada pretest 

pengetahuan tentang deteksi kanker payudara diperoleh hasil hampir sebagian responden 

berpengetahuan kurang (37,5%) dan sebagian besar responden menjadi berpengetahuan baik 

pada post test (97,5%). Pada pre test skill tentang SADARI hampir sebagian responden 

memiliki skill kurang dan hampir seluruh responden menjadi memiliki keterampilan baik 

pada post test.    

   

Kondisi tingkat pengetahuan kader seperti itu menunjukan bahwa secara umum pengetahuan 

mereka cukup baik hal ini dikarenakan semua peserta merupakan kader yang aktif yang 

mengelola posyandu di wilayahnya masing-masing, karena mereka selalu terlibat dalam hal 

yang selama ini biasa mereka temukan, walaupun masih ada sebagian kecil yang 

berpengetahuan kurang. Dari segi usia peserta sebagian besar masih usia muda (produktif) 

dan memiliki motivasi untuk meningkatkan diri baik ilmu maupun prestasi kerja hal ini yang 

mendorong mereka untuk tetap belajar. 



  Hasil edukasi yang dilakukan secara signifikan berbeda antara pretest dan post test 

tentang pengetahuan mengenai deteksi dini kanker payudara dan skill melakukan SADARI 

(p<0.05). Hal ini menujukan bahwa pelatihan, penyuluhan atau bentuk penyegaran lain 

sangatlah diperlukan bagi para kader untuk updating pengetahuan mereka yang selama ini 

hanya berkutat di posyandu saja. Pelatihan ini tentunya tidak hanya terbatas pada materi 

deteksi dini kanker payudara saja akan tetapi untuk hal-hal lain dimana kebutuhan 

peningkatan pengetahuan diperlukan pada berbagai aspek karena selama ini pun mereka 

dihadapkan pada permasalahan-permasalahan yang mereka sendiri perlu mendapatkan 

bantuan. 

 

KESIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil penelitiandapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

 Hampir sebagian ibu-ibu kader kesehatan memiliki pengetahuan tentang SADARI masih 

kurang sebelum dilakukan edukasi 

 Hampir seluruh ibu-ibu kader kesehatan memiliki pengetahuan baik tentang deteksi dini 

kanker payudara setelah dilakukan edukasi SADARI. 

 Terdapat perbedaan yang bermakna antara pengetahuan ibu-ibu kader kesehatan sebelum 

dan sesudah edukasi SADARI. 

 Terdapat perbedaan yang bermakna antara keterampilan SADARI sebelum dan sesudah 

tindakan pelatihan SADARI. 

 

SARAN 

 

Untuk mencapai keberhasilan program deteksi dini kanker payudara diperlukan koordinasi 

dari bebagai pihak yang terkait. Pihak yang utama adalah puskesmas dan pemerintahan desa. 

Oleh karenanya diperlukan langkah yang nyata untuk mendorong kader kesehatan yang ada di 

wilayah desa bisa berjalan dengan baik dan berkeinambungan. Kader sebagai ujung tombak 

pelayanan dasar di desa menjadi penting artinya apabila pelaksanaan posyandu bisa berjalan 

dengan baik.Untuk bisa berkesinambungan hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah 

dukungan dari pihak puskesmas dalam bentuk dukungan pengetahuan dan operasional, 

sedangkan dari pemerintah desa berupa dukungan kebijakan dan operasional juga. 
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