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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Promosi kesehatan merupakan upaya yang bersifat promotif 

(peningkatan), sebagai perpaduan dari upaya preventif (pencegahan), kuratif 

(pengobatan), dan rehabilitatif (pemulihan) dalam rangkaian upaya kesehatan 

yang komprehensif (Kholiq, 2012). Promosi kesehatan adalah suatu bentuk 

intervensi atau upaya yang ditujukan pada perilaku, agar perilaku tersebut 

kondusif untuk kesehatan (Notoatmojo, 2007). Banyak media yang dapat 

digunakan sebagai promosi kesehatan, salah satunya yaitu video learning 

multimedia. 

VLM (Video Learning Multimedia) adalah sebuah alat atau media 

pembelajaran menggunakan video atau tampilan bergerak, media ini 

merupakan sebuah alat pembelajaran modern dikalangan masyarakat. 

Multimedia adalah penyampaian informasi menggunakan gabungan dari teks, 

grafik, suara, video dan animasi. Pembelajaran dengan menggunakan teknologi 

audiovisual akan meningkatkan kemampuan belajar sebesar 50%, daripada 

tanpa menggunakan media (Munir, 2013). Peneliti dalam penelitian ini memilih 

media video atau VLM (video learning multimedia), karena jika dilihat dari sasaran 

dan karakteristik partisipan yang akan dijadikan sebagai responden oleh peneliti 

dianggap lebih efisien dan lebih modern serta diharapkan dengan media VLM 

tersebut pembelajaran bisa cepat terserap dan dimengerti.  

Menurut Shahed (2013), dalam penelitiannya menjelaskan bahwa promosi 

kesehatan (health promotion) pada penyakit kanker payudara sangat berpengaruh. 
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Media yang digunakan untuk promosi kesehatan pada kanker payudara yaitu 

video, leaflet, ceramah dan diskusi terkait kanker payudara. Berdasarkan hasil 

setelah dilakukan intervensi, pengetahuan terkait kanker payudara dan deteksi 

dini berupa SADARI signifikan meningkat. Seraya dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Melina, Soebiyanto dan Wujoso (2014), menjelaskan bahwa 

media video efektif untuk meningkatkan keterampilan dalam melakukan 

SADARI dibandingkan dengan media lainnya. Penelitian yang dilakukan oleh 

Shorea, Agrina & Wofers (2014), pendidikan kesehatan dengan media dapat 

meningkatkan pengetahuan terkait kanker payudara. Media pendidikan 

kesehatan tentang pemeriksaan payudara sendiri yang digunakan adalah audio 

visual. Kelebihan media ini dianggap lebih baik dan lebih menarik sebab 

mengandung kedua unsur yaitu didengar dan dilihat sehingga pesan yang 

disampaikan bisa lebih efektif dibandingkan dengan media lainnya untuk 

meningkatkan pengetahuan dan sikap tentang kanker payudara. 

Kanker payudara adalah suatu kondisi dimana sel telah kehilangan 

pengendalian dan mekanisme normalnya sehingga terjadi pertumbuhan yang 

tidak normal, cepat dan tidak terkendali terjadi pada jaringan payudara (Yilmaz 

& Durmus, 2016). Kanker payudara merupakan kata yang relatif mudah untuk 

diucapkan tetapi meninggalkan kesan menakutkan yang mendalam pada wanita 

(Izzati et al, 2013). Kanker payudara adalah salah satu penyebab kematian 

terbanyak yang dialami oleh wanita dan penyebab utama terkait kematian di 

negara yang memiliki sumber daya rendah (Secretan et al, 2015). Menurut 

Birhane et al  (2015), dalam penelitiannya menjelaskan bahwa satu dari delapan 

orang didiagnosa mengalami kanker payudara setiap harinya. Padahal kanker 

payudara bisa dideteksi lebih awal. 
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Deteksi dini kanker payudara merupakan upaya yang harus dilakukan agar 

kanker payudara tidak lambat ditangani (Merakou et al, 2013). Deteksi dini 

kanker payudara sangat penting untuk penanganan awal dan terkait mengurangi 

angka kematian (Zavare et al, 2015). Kanker payudara bisa dicegah dengan 

melakukan deteksi dini atau screening kanker payudara yaitu, 1) Mammografi, 2) 

Pemeriksaan payudara klinis (CBE), 3) Pemeriksaan Payudara Sendiri 

(SADARI) (Erbil & Bolukbas, 2014).  

SADARI (Pemeriksaan Payudara Sendiri) merupakan teknik dimana 

seorang wanita memeriksa payudaranya sendiri dengan melihat dan merasakan 

dengan jari untuk mendeteksi benjolan payudara. Pemeriksaan ini dilakukan 

setiap bulan antara 7 sampai 10 hari dari siklus menstruasi (Casmir et al, 2015). 

Dibandingkan CBE dan mammogram yang memerlukan kunjungan ke rumah 

sakit dan peralatan khusus, SADARI merupakan metode skrining yang sangat 

direkomendasikan karena bebas biaya, mudah dilakukan, sederhana, tindakan 

non-invasif, tanpa menggunakan peralatan khusus dan dilakukan oleh wanita 

itu sendiri (Nde et al, 2015). Seraya dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Shahrbabaki et al (2012), bahwa SADARI efektif meningkatkan pengetahuan 

dan praktik wanita untuk deteksi dini kanker payudara. Penelitian yang 

dilakukan di negara-negara berkembang telah menetapkan SADARI sebagai 

salah satu pendekatan yang paling layak dalam deteksi dini kanker payudara. 

Beberapa hasil studi mendapatkan bahwa SADARI terbukti efektif dalam 

deteksi dini kanker payudara, tetapi masih banyak perempuan yang belum 

mengetahui tentang SADARI dan manfaat kedepannya. SADARI memiliki 

beberapa tahapan dalam pemeriksaannya, sehingga media promosi berupa video 

learning multimedia (VLM) lebih sesuai digunakan dan diharapkan peserta bisa 
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melihat secara langsung bagaimana tahapan dalam pemeriksaan payudara 

sendiri (SADARI ) sehingga akan menimbulkan persamaan persepsi. 

Perceived benefit merupakan sebuah pemikiran mengenai keuntungan yang 

dirasakan seseorang tentang efektifitas berbagai tindakan untuk mengurangi 

ancaman penyakit (Guilford, 2011). Perceived benefit merupakan salah satu 

konsep dari Health Belief Model (HBM). Beberapa penelitian telah menggunakan 

HBM sebagai kerangka teoritis untuk mempelajari tentang pemeriksaan 

payudara sendiri dan perilaku deteksi dini kanker payudara lainnya. Model ini 

digunakan dalam mengidentikasi faktor yang berhubungan dengan anggapan 

wanita tentang kanker payudara dan perilaku screening kanker payudara. HBM 

dikembangkan dan direvisi oleh Victoria Champion (Gursoy et al, 2009).  

Berdasarkan konsep Health Belief Model ada enam konsep yang terlibat yaitu 

perceived susceptibility, perceived severity, perceived benefit, perceived barrier, self efficacy, dan 

cues to action (Akhigbe, 2013).  

Kanker payudara merupakan penyakit dengan angka kejadiannya tinggi. 

Menurut Casmir et al (2015), kanker payudara merupakan penyebab kelima 

kematian akibat kanker secara keseluruhan dan penyebab utama kematian pada 

wanita (411000 angka kematian dalam setahun mewakili 14% kematian karena 

kanker pada wanita). WHO memperkirakan 1,2 juta kasus kanker payudara 

didiagnosa diseluruh dunia dan setiap tahun mewakili 10% dari semua 

diagnosis kanker. Menurut Zavare et al (2015), di Malaysia terdapat 3525 wanita 

mengalami kanker payudara yang terdaftar dalam NCR (National Cancer 

Registry). Menurut Birhane et al (2015), kanker payudara di Eropa, terdapat 

425.147 wanita menderita kanker payudara dan 128737 diantaranya meninggal. 
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Negara Yunani dengan populasi 10,5 juta orang terdapat 4349 kasus baru 

kanker payudara dan 1927 diantaranya meninggal.  

Menurut Charisma (2013), dalam penelitiannya di Bandar Lampung 

didapatkan hasil bahwa sebagian besar responden tidak melakukan SADARI, 

yakni 131 (97%). Rendahnya pelaksanaan SADARI dipengaruhi oleh beberapa 

faktor salah satunya yaitu pengetahuan. Hal ini ditunjang dari data pengetahuan 

responden yang rendah tentang SADARI yaitu 125 (92,60%). Hal ini 

dikarenakan belum adanya informasi atau penyuluhan yang diberikan. Faktor-

faktor lain seperti fasilitas atau sarana prasarana untuk melakukan penyuluhan 

belum ada. 

Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013, 

prevalensi tumor/kanker di Indonesia adalah 1,4 per 1000 penduduk, atau 

sekitar 330.000 orang. Kanker tertinggi di Indonesia pada perempuan adalah 

kanker payudara dan kanker leher rahim. Berdasarkan estimasi Globocan, 

International Agency for Research on Cancer (IARC) tahun 2012, kanker payudara 

menempati urutan pertama kasus baru (43,3%) dan kematian (12,9%). Insiden 

kanker payudara sebesar 40 per 100.000 perempuan. Berdasarkan data Sistem 

Informasi Rumah Sakit 2010, kasus rawat inap kanker payudara 12.014 kasus 

(28,7%).  

Hasil studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti kepada kelompok 

yang beresiko tinggi di RT 48 Kelurahan Sepinggan Kota Balikpapan, dari 15 

orang rata-rata sudah menikah yang diwawancarai oleh peneliti ditemukan 12 

orang tidak mengetahui tentang pemeriksaan payudara sendiri dan 3 orang 

mengetahui tentang pemeriksaan payudara sendiri tetapi tidak melakukan 

pemeriksaan dikarenakan merasa kondisinya sehat. Prevalensi perempuan yang 
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menikah di RT 48 Kelurahan Sepinggan tergolong banyak dari 135 penduduk 

perempuan, 60 perempuan yang sudah menikah dan menggunakan kontrasepsi 

dan 60 tidak menggunakan kontrasepsi. Perempuan yang sudah menikah dan 

menggunakan kontrasepsi seharusnya melakukan pemeriksaan payudara sendiri 

untuk mendeteksi awal kanker payudara. Perempuan yang telah menikah di RT 

48 Kelurahan Sepinggan mengatakan rata-rata mereka tidak pernah diberikan 

penyuluhan atau informasi kesehatan tentang pemeriksaan payudara sendiri 

oleh tenaga kesehatan di Kelurahan Sepinggan.  

Berdasarkan data tersebut didapatkan bahwa perempuan di RT 48 

Kelurahan Sepinggan Kota Balikpapan tidak pernah melakukan SADARI . 

Padahal deteksi dini kanker payudara dengan SADARI sangat penting 

dilakukan sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait 

pengaruh promosi kesehatan dengan VLM (video learning multimedia) terhadap 

perceived benefit  dalam pemeriksaan payudara sendiri (SADARI). 

1.3. Rumusan Masalah  

Bagaimana pengaruh promosi kesehatan dengan video learning multimedia 

terhadap perceived benefit  dalam pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) pada 

perempuan di RT 48 Kelurahan Sepinggan Kota Balikpapan? 

1.4. Tujuan Penelitian 

1.4.1. Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh promosi kesehatan 

dengan video learning multimedia terhadap perceived benefit  dalam pemeriksaan 

payudara sendiri (SADARI) pada perempuan di RT 48 Kelurahan Sepinggan 

Kota Balikpapan. 
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1.4.2. Tujuan Khusus  

a. Mengidentifikasi perceived benefit dalam pemeriksaan payudara sendiri 

(SADARI) sebelum diberikan promosi kesehatan dengan VLM (video learning 

multimedia). 

b. Mengidentifikasi perceived benefit dalam pemeriksaan payudara sendiri 

(SADARI) sesudah diberikan promosi kesehatan dengan VLM (video learning 

multimedia). 

c. Menganalisis pengaruh promosi kesehatan dengan VLM (video learning 

multimedia) terhadap perceived benefit dalam pemeriksaan payudara sendiri 

(SADARI). 

1.5. Manfaat Penelitian 

1.5.1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan wawasan peneliti dan 

menjadi pengalaman berharga untuk peneliti dan kemudian sebagai referensi 

untuk penelitian berikutnya. 

1.5.2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk dikembangkan 

lebih lanjut. 

1.5.3. Bagi Institusi Pendidikan 

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu 

pengetahuan tentang Pemeriksaan Payudara Sendiri (SADARI) 

1.5.4. Bagi Masyarakat 

Sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi 

masyarakat khususnya ibu rumah tangga tentang pemeriksaan payudara 

sendiri (SADARI) 
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1.6. Keaslian Penelitian 

Penelitian yang sudah pernah dilakukan terkait penelitian ini adalah : 

1. Dewi Permatasari (2013), “Efektifitas Penyuluhan SADARI Terhadap 

Tingkat Pengetahuan Siswi SMA Negeri 2 di Kecamatan Pontianak Barat 

Tahun 2013”. Di penelitian tersebut, penyuluhan SADARI adalah variabel 

independen sedangkan variabel dependennya adalah tingkat pengetahuan. 

Desain penelitian quasi eksperimental dengan metode one group pretest-posttest. 

Populasi adalah semua siswi SMA Negeri 2 Pontianak yang berjumlah 363 

orang. Sampel diambil sebanyak 91 orang dengan teknik stratified random 

sampling. Pada uji statistik Wilcoxon, diperoleh nilai p<0,000 yang 

menunjukkan bahwa terdapat perubahan tingkat pengetahuan SADARI 

antara pre dan post intervensi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

yang akan dilakukan adalah terdapat pada variabel dependennya yaitu 

perceived benefit dalam SADARI.  

2. Kakung Satriya Pamungkas (2015), “Hubungan Antara Tingkat 

Pengetahuan Ibu Tentang Kanker Payudara dengan Perilaku SADARI Pada 

Kader Posyandu Kecamatan Delanggu”. Di penelitian tersebut tingkat 

pengetahuan ibu tentang kanker payudara adalah variabel independen 

sedangkan variabel dependennya adalah  perilaku sadari. Penelitian ini 

menggunakan desain penelitian analitik dengan pendekatan cross sectional. 

Teknik pengambilan sampel dengan cara purposive sampling dengan jumlah 

sampel 37 responden. Pada uji statistik Somers’d diperoleh nilai p sebesar 

<0,0001 dengan α (<0,05) yang menunjukkan bahwa ada hubungan 

signifikan antara pengetahuan ibu tentang kanker payudara dengan perilaku 

SADARI pada kader posyandu Kecamatan Delanggu. Perbedaan penelitian 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

9 
 

9 
 

ini dengan penelitian yang akan dilakukan terdapat pada variabel 

dependennya yaitu perceived benefit dalam SADARI. 

3. Indah Risnawati (2015), “Hubungan Tingkat Pengetahuan tentang 

Pemeriksaan Payudara Sendiri (SADARI) dengan Praktik Pemeriksaan 

Payudara Sendiri (SADARI) pada Remaja Putri. Hasil penelitian tersebut 

yaitu sebagian remaja memiliki pengetahuan yang kurang sebesar 54,3% dan 

sebagian remaja tidak melakukan pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) 

sebesar 80%. Pada uji Chi Square dengan nilai 19,792 menunjukkan ada 

hubungan signifikan antara tingkat pengetahuan tentang SADARI dengan 

pemeriksaan payudara sendiri. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

yang akan dilakukan terdapat pada variabel dependennya yaitu perceived benefit 

SADARI.  

4. Tavafian et al (2009), “Prediction of Breast Self-Examination in a Sample of 

Iranian Women : an Application of Health Belief Model”. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk menjelaskan variabel lain yang dihasilkan dari 

HBM sebagai predictor dari perilaku SADARI pada sampel wanita yang 

tinggal di Bandar Abbas, Iran. Sampel dalam penelian ini berjumlah 240 

wanita dengan kriteria inklusi lebih dari 30 tahun dan bisa menulis. Hasilnya 

sepertiga dari sampel didapatkan hanya 31,7%(n= 76) yang melakukan 

SADARI dan dari 31,7%  hanya 7,1%  yang melakukan SADARI secara 

rutin.  Perceived benefit pada wanita yang melakukan SADARI signifikan 

meningkat dibandingkan dengan wanita yang tidak melakukan SADARI 

dengan taraf signifikan (p<0,03). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

yang akan dilakukan terdapat pada variabel independennya yaitu promosi 

kesehatan dengan video learning multimedia.   
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5. Noroozi, Jomand, dan Tahmasebi. (2009), “Determinants of Breast Self 

Examination Performance Among Iranian Women: An Application of the 

Health Belief Model”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti dasar 

dari SADARI dan hubungannya dengan variabel HBM sebagai predictor dari 

SADARI. Data diperoleh menggunakan sebagian dari skala HBM Champion 

dan kuesioner yang diadministrasikan mandiri oleh subyek. Dari total 403 

subyek, 21 partisipan mengisi data secara tidak lengkap, sehingga data dari 

21 orang parsipan tersebut direduksi oleh peneliti. Sampel akhir yang 

dimasukkan ke dalam penelitian ini sebanyak 382 orang, rentangan usia 

partisipan dari 20 hingga 60 tahun (median=32; rata-rata 34,15; standar 

deviasi=10,6). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 7,6% dari partisipan 

dilaporkan melakukan SADARI secara teratur.  Selain itu juga diperoleh 

hasil penelitian yang menyatakan bahwa perceived benefit merupakan variabel 

yang memiliki korelasi terkuat dengan SADARI. Hasil dari penelitian ini 

menganjurkan bahwa HBM merupakan sebuah kerangka yang bermanfaat 

dalam mengindentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi manfaat dari 

melakukan SADARI pada wanita di Iran. Perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian yang akan dilakukan terdapat pada variabel independennya yaitu 

promosi kesehatan dengan video learning multimedia. 

 

 


