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ABSTRAK 

 
 

Latar belakang: Kanker payudara salah satu penyakit yang menjadi mortalitas 

wanita di seluruh dunia. Penyakit kanker payudara menjadi lebih besar karena 

lebih dari 70% wanita datang berobat ke rumah sakit dengan stadium lanjut. 

Tingginya tingkat kematian akibat kanker payudara terutama di Indonesia 

disebabkan terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang deteksi dini kanker 

payudara dengan cara Periksa Payudara Sendiri (SADARI). Tujuan: penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan remaja putri dalam 

melakukan deteksi dini dengan melakukan SADARI berdasarkan Literature 

Review. Metode: Penelaahan ini dilakukan dengan metode review dari hasil 

penelitian yang berasal dari Google Scholar dan E-jurnal yang telah 

dipublikasikan secara online mulai tahun 2015-2020 dengan kata kunci yang 

digunakan adalah tingkat pengetahuan, periksa payudara sendiri, SADARI, kanker 

payudara, Breast Cancer Screening, dan remaja putri. Terdapat 12 artikel yang 

diperoleh dari hasil pencarian yang menyerupai variable penelitian hanya 5 artikel 

diantaranya yang memenuhi kriteria tujuan dan kesesuaian topik. Artikel yang 

diambil merupakan artikel asli (full text) sehingga data yang disajikan  lengkap 

dan memudahkan dalam penelaahan penelitian. Hasil: Literature review 

menunjukan bahwa tingkat pengetahuan remaja putri sebagian besar masih rendah 

dan yang melakukan deteksi dini dengan cara periksa payudara sendiri (SADARI) 

masih rendah . Kesimpulan: Dari 5 artikel dapat disimpulkan bahwa pada tingkat 

pengetahuan terdapat 4 pengaruh tingkat pengetahuan sumber informasi, rasa 

malas, pendidikan dan usia. Kata Kunci: Tingkat Pengetahuan, Periksa Payudara 

Sendiri, SADARI, Kanker Payudara, Remaja Putri. 
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ABSTRACT 

 

Background: Breast cancer is one of the diseases that has become the mortality  

of women throughout the world. Breast cancer is getting bigger because more than 

70% of women come to the hospital with an advanced stage. The high rate of 

death from breast cancer, especially in Indonesia, is due to limited public 

knowledge about early detection of breast cancer by examining breast self- 

awareness (BSE). Objective: this study aims to determine the level of knowledge 

of young women in conducting early detection by doing BSE based on Literature 

Review. Method: This review was carried out with a review method of the results 

of research originating from Google Scholar and E-journals that have been 

published online starting in 2015-2020 with the keywords used are the level of 

knowledge, examine your own breasts, BSE, breast cancer, Breast Cancer 

Screening, and young women. There are 12 articles obtained from search results 

that resemble the research variables, only 5 articles of which meet the criteria of 

purpose and suitability of the topic. The article taken is an original article (full 

text) so that the data presented is complete and makes it easier in research study. 

Results: Literature review shows that the level of knowledge of young women is 

still low and that early detection by breast self-examination (BSE) is still low. 

Conclusion: From the 5 articles it can be concluded that at the level of knowledge 

there are 4 influences on the level of knowledge of information sources, feeling 

lazy, education and age Keywords: Knowledge Level, Breast Self-Examination, 
Breast Self-Awareness, Breast Cancer, Adolescent Girls. 
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PENDAHULUAN 

Penyakit kanker payudara menjadi jenis kanker yang ditakuti oleh semua 

perempuan di dunia. Menurut Infodatin (2016) pada data Globocan, International 

Agency for Research on Cancer (IARC) diketahui bahwa di dunia kanker 

payudara merupakan penyakit kanker dengan persentase kasus baru tertinggi, 

yaitu sebesar 43,3%, dan persentase kematian akibat kanker payudara sebesar 

12,9%. Masalah kanker payudara menjadi lebih besar karena lebih dari 70% 

penderita datang ke dokter pada stadium lanjut.Deteksi dini terhadap adanya 

gejala kanker payudara sangat penting dilakukan. Tujuan utama deteksi dini 

kanker payudara adalah menemukan benjolan abnormal pada payudara 

perempuan, sehingga pengobatannya menjadi lebih baik (Putra, 2015). 

Berdasarkan prevalensi kasus kanker payudara di dunia ialah 30,7%, 

sedangkan untuk prevalensi pada tiap-tiap benua di dunia yaitu Afrika sebesar 

47,17%, Amerika 22,5%, Eropa 28,6%, Australia 22,45%, dan Asia sebanyak 

35,46%. Dari prevalensi kasus kanker payudara tersebut, dapat diketahui bahwa 

prevalensi kanker payudara di Asia sebesar 35,46%, artinya 1 dari 3 kasus di Asia 

meninggal akibat kanker payudara. Mortalitas/angka kematian akibat kanker 

payudara di dunia ialah sebesar 521.900 kematian. Dari total kematian tersebut, 

sebanyak 44% terjadi di benua Asia, 25% di benua Eropa, 9% Amerika, 12% di 

benua Afrika dan 1% di benua Australia. Kematian akibat penyakit ini juga di 

tempati benua Asia dengan angka mortalitas tertinggi (Desantis, et al., 2015). 

Indonesia menempati urutan kanker payudara pertama dalam 10 tahun 

terakhir sampai dengan tahun 2016 (Infodatin, 2016 dan Fahira, 2018)). Data 

Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) tahun 2015 menunjukkan bahwa kanker 
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payudara menempati urutan pertama pada pasien rawat inap di seluruh rumah 

sakit di Indonesia, yaitu sebanyak 21,69%, disusul dengan kanker leher Rahim 

sebanyak 17% (Kemenkes RI dalam Cholashotul dkk, 2016). Berdasarkan data 

Riset Kesehatan Dasar tahun 2015, prevalensi kanker payudara di Indonesia 

diperoleh data bahwa provinsi Yogyakarta menempati urutan pertama jumlah 

kanker payudara tertinggi yaitu 2,4 per 1000 perempuan atau sebanyak 4.325 

perempuan, selanjutnya diikuti oleh DKI Jakarta yaitu 0,8 per 1000 perempuan 

atau sebanyak 3.946 perempuan, provinsi Sumatra Barat yaitu 0,9 per 1000 

perempuan atau sebanyak 2.285 perempuan, Provinsi Aceh 0,8 per 1000 

perempuan atau sebanyak 1869 perempuan, sedangkan Provinsi Bali mencapai 0,6 

per 1000 perempuan atau sebanyak 1233 perempuan(Riskesdas, 2015). 

Tingginya tingkat kematian akibat kanker terutama di Indonesia antara lain 

disebabkan karena terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang bahaya kanker, 

tanda-tanda dini dari kanker, faktor-faktor resiko terkena kanker, cara 

penanggulangannya secara benar serta membiasakan diri dengan pola hidup sehat. 

Tidak sedikit dari mereka yang terkena kanker, datang berobat ketempat yang 

salah dan baru memeriksakan diri ke sarana pelayanan kesehatan ketika 

stadiumnya sudah lanjut (Yayasan Kanker Indonesia, 2015). Pengetahuan tentang 

upaya pencegahan maupun deteksi dini pada kanker payudara sangat penting 

untuk disebarluaskan kepada seluruh masyarakat Indonesia (Erbil, 2012). 

Berbagai upaya pencegahan kanker payudara salah satunya dengan 

pencegahan primer yaitu upaya deteksi dini yang dapat dilakukan secara mandiri 

yaitu perilaku periksa payudara sendiri (SADARI). Pemeriksaan payudara sendiri 

akan lebih banyak kanker payudara stadium dini yang dapat terdeteksi. Hal ini 
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dikarenakan ketakutan dan kecemasan dalam menghadapi kenyataan, serta masih 

sedikit wanita yang memakai cara ini. Selain itu, pemahaman SADARI secara 

teknis masih belum dikuasai. Teknik pemeriksaan payudara sendiri juga terasa 

masih awam, karena masih sedikitnya jumlah wanita yang rutin melakukan 

pemeriksaan payudara sendiri setiap bulan (Hidayati, 2012).Pemeriksaan  

payudara sendiri sangat mudah dilakukan akan tetapi hanyasedikit perempuan 

yang bersikap acuh tak acuh dengan kondisi kesehatan repoduksinya. 

Meningkatnya pengetahuan tentang deteksi dini kanker payudara dengan 

melakukan SADARI, maka akan mempengaruhi sikap para wanita khususnya 

remaja putri untuk menyadari pentingnya melakukan SADARI untuk mencegah 

risiko kanker payudara. Melakukan SADARI akan menurunkan angka kematian 

akibat kanker payudara sampai 20% namun sayangnya perempuan yang 

melakukan SADARI masih rendah (25-30%) (Septiani & Suara, 2013). 

SADARI juga perlu dilakukan pada perempuan dengan usia 15-20an, ini 

berarti tidak ada kata terlalu dini untuk memulai memberikan pendidikan 

SADARI secara rutin (7-10 hari setelah haid) setiap bulan, dengan melakukan 

SADARI akan menurunkan tingkat kematian akibat kanker payudara sampai 20%, 

tapi wanita yang melakukan SADARI masih rendah 25%-30%. (Etwiory, 2014). 

Pada usia 15-18 tahun disebut dengan remaja madya dimana pada usia ini 

dalam rentang perkembangan dimana terjadi kematangan alat-alat seksual. Pada 

usia ini tergolong perkembangan kognitif dalam fase operasional formal yaitu 

anak dihadapkan pada suatu masalah, maka seorang remaja akan memikirkan 

terlebih dahulu secara teoritis, menganalisa masalah dengan mengembangkan 

penyelesaian (Proverawati,2009). Masa remaja merupakan suatu periode rentan 
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kehidupan manusia, masa ini merupakan masa perubahan atau peralihan dari 

kanak-kanak ke masa dewasa yang meliputi perubahan psikologi dan perubahan 

sosial (Notoadmodjo, 2007). Pada masa ini remaja putri mulai memperhatikan 

perubahan yang ada pada dirinya dan juga halnya dengan payudara dan 

kesehatannya (Fitri, 2008). 

Maka dari data diatas peneliti tertarik untuk mengetahui Tingkat 

Pengetahuan Remaja Putri Tentang SADARI Dalam Mencegah Kanker Payudara. 

Tujuan dari literature review ini adalah menganalisa hasil penelitian yang terkait 

dengan tingkat pengetahuan tentang Periksa Payudara Sendiri (SADARI) dalam 

mencegah kanker payudara pada remaja putri. 

 
 

METODE 

Metode yang digunakan dalam literatur review ini menggunakan strategi 

secara komprehensif, seperti pencarian artikel dalam database jurnal penelitian 

dan pencarian melalui internet. Kriteria inklusi yaitu semua penelitian yang 

direview berupa penelitian berbasis tingkat pengetahuan deteksi dini kanker pada 

remaja putri dengan kata kunci yang digunakan dalam pencarian artikel yaitu 

tingkat pengetahuan pemeriksaan payudara sendiri, BSE, SADARI, kanker 

payudara, breast cancer screening, dan remaja putri. Artikel yang diambil 

merupakan artikel asli (full text), dan kriteria eksklusi yaitu tidak menggambarkan 

tingkat pengetahuan SADARI. Pencarian database yang digunakan meliputi 

Google scholar, Spinger  link, dan E-jurnal (yang dipublikasikan maksimal  5 

tahun kebelakang dari tahun 2015-2020. Terdapat 12 artikel nasional dan 3 artikel 

internasional yang diperoleh dan 5 artikel diantaranya yang memenuhi kriteria 

tujuan dan kesesuaian topik. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

 

a. Hasil Review Artikel 

Peneliti Judul Tujuan Karakteristik 

Sampel 

Metodologi 
Penelitian 

Hasil 

Yufdel et al. 

(2016) 
Pengetahuan dan 

Tindakan Pemeriksaan 

Payudara Sendiri 

(SADARI) pada 

Remaja Putri di Medan 

Tahun SMK Negeri 

Tahun 2016 

Mengetahui 

gambaran 

pengetahuan dan 

tindakan 

pemeriksaan 

payudara sendiri 

(SADARI) pada 

remaja putri di 

SMK Negeri 07 

Medan. 

Sampel sebanyak 

40 orang remaja 

putri kelas X di 

SMK Negeri 07 

jurusan 

Administrasi 

Penelitian ini 

menggunakan 

deskriptif dengan 

desain penelitian 

Cross- sectional 

study 

1) Hasil menunjukkan 

bahwa tingkat 

pengetahuan remaja 

putri tentang 

pemeriksaan payudara 

sendiri (SADARI) 

dengan kategori 

cukup. 

2) Dalam melakukan 

tindakan permeriksaan 

payudara sendiri 

(SADARI) dengan 
kategori kurang baik. 

Keren 

Karunya 

Singam & I 

B 

Wirakusum 

a, 2017 

Gambaran Tingkat 

Pengetahuan Dan 

Perilaku Tentang 

Pemeriksaan Payudara 

Sendiri (SADARI) 

Pada Remaja Putri Di 

Wilayah Kerja UPT 

Puskesmas Blahbatuh 

II Gianyar Bali 

Indonesia 

Mengetahui 

tentang tingkat 

pengetahuan dan 

perilaku remaja 

putri tentang 

pemeriksaan 

payudara sendiri 

(SADARI) 

50 siswi 

SMA/SMK di 

wilayah kerja 

UPT Kesmas 

Blahbatuh II 

tahun ajaran 

2014/2015 terdiri 

dari : 

1) Usia >16 

tahun 

berjumlah 21 

siswi (42%) 
2) Usia <16 

Penelitian ini 

menggunakan 

pendekatan 

deskriptif 

kuantitatif 

dengan desain 

cross-sectional 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

tingkat pengetahuan dan 

perilaku remaja putri 

tentang SADARI tergolong 

kurang 
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   tahun 

berjumlah 29 

siswi (58)%) 

  

C.O.Ifediora 
& 

E.C. Azuike 

(2018) 

Tackling breast 

cancer in developing 

countries: insights 

from the knowledge, 

attitudes and 

practices on breast 

cancer and its 

prevention among 

Nigerian teenagers in 

secondary schools. 

Mengetahui 

tingkat 

pengetahuan, 

sikap, dan 

praktik kanker 

payudara dan 

SADARI di 

kalangan 

perempuan. 

1) Sampel 

sebanyak 432 

siswi SMA di 

Zona 

Pendidikan 

Otuocha di 

Negara Bagian 

Anambra, 

Nigeria. 

2) Usia rata-rata 

dalam sampel 

ini yaitu 16 

tahun 

Penelitian ini 

menggunakan 

Cross- sectional 

study 

1) Pengetahuan remaja 

putri yang di nilai dari 

pengetahuan umum 

tentang kanker 

payudara dengan 

kategori baik. 

2) Pengetahuan remaja 

putri yang mengetahui 

tentang faktor resiko 

dan gejala kanker 

payudara dengan 

kategori kurang baik 

3) Hasil yang 

menunjukkan bahwa 

remaja putri kurang 

mengetahui teknik, 

waktu melakukan 

pemeriksaan payudara 
sendiri (SADARI). 

Shalini 

Kalithasan & 

Gede Eka 

Rusdi Antara 

(2019) 

Awareness of breast 

cancer risk factors and 

practice of breast self - 

examination among 

female students in 

Medical Faculty 

Udayana University 

Bali 

Untuk 

mengevaluasi 

pengetahuan 

faktor risiko 

untuk kanker 

payudara dan 

praktek 

pemeriksaan 

dan praktek 

pemeriksaan 

payudara 
sendiri di antara 

1) Sampel 

sebanyak 100 

mahasiswi 

fakultas 

kedokteran 

angkatan tahun 

2013-2015 

2) Usia dari 16-19 
tahun 

Penelitian 

menggunakan 

deskriptif dengan 

pendekatan 
cross- sectional 

1) Setengah dari 

mahasiswa memiliki 

pengetahuan yang 

menengah tentang 

faktor resiko kanker 

payudara. 
2) Sebagian besar 

mahasiswa tidak 

pernah melakukan 

SADARI. 
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  mahasiswa 

perempuan di 

fakultas 

kedokteran di 

Universitas 
Udayana 

   

Neli Sunarni 

el al. (2020) 

Pengetahuan dan 

Penatalaksanaan 

SADARI pada 

Mahasiswi Prodi S1 

Keperawatan STIKes 

Muhammadiyah 

Ciamis 

Menganalisis 

hubungan antara 

pengetahuan dan 

penatalaksanaan 

SADARI pada 

Mahasiswi S1 

Keperawatan 

STIKes 

Muhammadiyah 

Ciamis 

Sampel sebanyak 

76 mahasiswi S1 

Keperawatan 

STIKes 

Muhammadiyah 

Ciamis 

Penelitian ini 

menggunakan 

survey analitik 

Cross- sectional 

study. 

Berdasarkan hasil 

penelitian bahwa 

pengetahuan mahasiswi 

tentang SADARI tergolong 

baik. 
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a. Pembahasan 

Pengetahuan adalah suatu hasil dari rasa keingintahuan melalui proses 

sensoris, terutama pada mata dan telinga terhadap objek tertentu. Pengetahuan 

merupakan domain yang penting dalam terbentuknya perilaku terbuka atau open 

behavior. Pengetahuan seseorang sebagian besar diperoleh melalui indra 

pendengaran dan indra penglihatan. Adapun faktor-fakotr yang mempengaruhi 

tingkat pengetahuan yaitu pendidikan, usia, faktor lingkungan, sosial budaya, rasa 

mala, dan sumber informasi (Mubarak, 2011). 

Berdasarkan 5 artikel yang dianalisis dikelompokkan pada tiga golongan 

yaitu baik/tinggi, cukup/sedang dan kurang/rendah yang pada umumnya dipengaruhi 

oleh usia, pendidikan, rasa malas pengalaman dan informasi. 

Pendidikan berarti bimbingan yang diberikan seseorang kepada orang lain 

terhadap suatu hal agar mereka dapat memahami, dan tidak dapat dipungkiri bahwa 

semakin tinggi pendidikan seseorang semakin mudah pula mereka menerima 

informasi, dan pada akhirnya semakin banyak pula pengetahuan yang dimilikinya. 

Tingkat pendidikan seseorang rendah, akan menghambat perkembangan sikap 

seseorang terhadap penerimaan informasi dan nilai-nilai yang diperkenalkan. 

(Mubarak, 2011). 

Usia yaitu tingkat kematangan dan kekuatan seseorang akan lebih matang 

dalam berpikir dan bekerja. Segi kepercayaan masyarakat, seseorang yang lebih 

dewasa dipercaya dari orang yang belum tinggi kedewasaanya. membantu 

mempercepat seseorang untuk memperoleh yang baru. (Mubarak, 2011). 

Sumber informasi yaitu kemudahan untuk memperoleh suatu informasi 

dapat membantu mempercepat seseorang untuk memperoleh informasi yang baru. 

Sumber informasi yang di peroleh dari berbagai sumber akan mempengaruhi 
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tingkat pengetahuan seseorang. Seseorang banyak memperoleh informasi 

cenderung mempunyai pengetahuan yang luas. Semakin sering orang membaca, 

pengetahuan akan lebih baik daripada hanya sekedar mendengar atau melihat 

(Mubarak, 2011). 

Pendidikan berarti bimbingan yang diberikan seseorang kepada orang lain 

terhadap suatu hal agar mereka dapat memahami, dan tidak dapat dipungkiri 

bahwa 

semakin tinggi pendidikan seseorang semakin mudah pula mereka menerima 

informasi, dan pada akhirnya semakin banyak pula pengetahuan yang dimilikinya. 

Tingkat pendidikan seseorang rendah, akan menghambat perkembangan sikap 

seseorang terhadap penerimaan informasi dan nilai-nilai yang diperkenalkan 

(Mubarak, 2011). 

Rasa malas adalah suatu perasaan dimana seseorang tidak mau melakukan 

sesuatu karena dalam pikirannya sudah memiliki penilaian tidak adanya keinginan 

untuk melakukan hal tersebut, ini menggambarkan hilangnya motivasi seseorang 

untuk melakukan pekerjaan atau apa yang sesungguhnya dia inginkan ini 

menyebabkan perilaku yang negatif seperti menolak tugas, tidak disiplin, tidak 

tekun, suka menunda sesuatu, mengalihkan diri dari kewajiban (Mubarak, 2011). 

Sumber informasi yang di peroleh dari berbagai sumber akan 

mempengaruhi tingkat pengetahuan seseorang. Hal ini sejalan dengan penelitian 

Yufdel (2016), pada penelitian ini pengetahuan remaja putri tentang pemeriksaan 

payudara sendiri (SADARI) masih dikategori cukup disebabkan oleh kurangnya 

sumber informasi dan remaja putri yang melakukan SADARI masih rendah 

dikarenakan rasa malas untuk melakukan pemeriksaan payudara sendiri 

(SADARI) dan tidak sempat karena terlalu banyak langkah dalam pelaksanaan. 
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Kurangnya sumber informasi dari orang tua/keluarga dikarenakan keluarga 

merupakan tempat pertama remaja putri mengenal dan mengetahui sesuatu 

sehingga orang tua/keluarga dituntut memiliki wawasan yang luas. 

Hal ini diperkuat dengan penelitian C.O. Ifediora (2018) yang menyatakan 

bahwa memiliki pengetahuan yang rendah dan praktik SADARI yang rendah ini 

disebabkan oleh kurangnya kampanye pendidikan kesehatan atau promosi 

kesehatan tentang kanker payudara, dan cara melakukan SADARI. Pada 

penelitian ini tidak ada sumber informasi dari internet hanya saja sumber 

informasinya dari radio. 

Faktor usia juga dapat mempengaruhi tingkat pengetahuan, usia berperan 

penting dengan tingkat pengetahuan, semakin cukup umur, tingkat kematangan, 

dan kekuatan seseorang akan lebih matang berfikir (Mubarak, 2011). Hal ini 

diperkuat oleh penelitian (Keren Karunya.,2017), pada penelitian ini didapatkan 

hasil tingkat pengetahuan remaja putri tentang SADARI kategori kurang hal ini di 

pengaruhi oleh usia. Perbedaan tingkat pengetahuan berdasarkan umur disebabkan 

karena semakin meningkatnya usia, perkembangan aspek psikologis akan semakin 

matang dalam tahap berpikir dan memperoleh informasi. 

Berdasarkan penelitian (Neli Sunarni.,2020), pengetahuan tentang 

SADARI pada remaja putri dengan kategori baik ini dipengaruhi oleh pendidikan. 

Pada penelitian ini didukung oleh faktor pendidikan yaitu berlatarbelakang 

mahasiswi sarjana keperawatan yang sebagaian besar telah mendapatkan 

informasi atau pengetahuan tentang kanker payudara dan SADARI. Menurut salah 

satu teori mengatakan bahwa seseorang yang berpendidikan tinggi akan lebih 

mudah menerima informasi sehingga memiliki pengetahuan yang lebih luas 

daripada seseorang yang berpendidikan yang rendah (Lubis UL.,2017). 
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Menurut penelitian (Shalini Kalithasan.,2019), mengatakan pada hasil 

penelitiannya mendapatkan hasil tingkat pengetahuan kategori sedang, setengah 

dari sampel menyatakan bahwa mengetahui pengetahuan dasar tentang SADARI 

mereka menyatakan bahwa SADARI harus melakukan setiap hari (5 siswa), 

mingguan (28 

siswa), setiap tahun (6 siswa) dan tidak tahu (11 siswa). Mayoritas siswa 

melakukannya tidak tahu jumlah langkah yang terlibat dalam BSE. Itu dapat 

disebabkan bahwa mereka tidak memberikan banyak prioritas untuk mempelajari. 

lebih lanjut tentang SADARI meskipun sebagai medis murid. Berdasarkan hasil 

penelitian penilaian tersebut maka perlu dilakukan promosi kesehatan untuk 

meningkatkan pengetahuan akan membantu dalam mengurangi jumlah kasus 

penderita kanker payudara. 

Beberapa studi yang dipublikasikan pada umunya hal untuk mengurangi 

kasus kematian kanker payudara yaitu dengan cara deteksi dini periksa payudara 

sendiri (SADARI). Hal ini menjadi salah satu langkah awal yang baik untuk 

menurunkan kasus kanker payudara terutama di Indonesia. Kebanyakan remaja 

putri di Indonesia kesadaran untuk memahami dan melakukan deteksi dini kanker 

payudara masih kurang. Cara untuk meningkatkan kesadaran pada remaja putri 

dengan cara promosi kesehatan tentang kanker payudara dan cara melakukan 

SADARI. Promosi kesehatan adalah langkah awal untuk meningkatkan 

pengetahuan remaja putri. Tingkat pengetahuan bisa dipengaruhi oleh usia, rasa 

malas, pengalaman, pendidikan, dan tidak adanya sumber informasi. Dengan 

pemberian informasi dari orang tua, keluarga, atau orang lain mengenai tingkat 

pengetahuan SADARI pada remaja putri dalam mencegah kanker payudara dapat 

menambah wawasan dan pengetahuan untuk mencegah kanker payudara. Maka 
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melalui sumber informasi yang tepat bisa merubah tingkat pengetahuan dan 

mengurangi kasus kematian kanker payudara. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 
 

 

 

Kesimpulan 

 

Pengetahuan adalah suatu hasil dari rasa keingintahuan melalui proses 

sensoris, terutama pada mata dan telinga terhadap objek tertentu. Berdasarkan 

hasil literature review dari 5 artikel tingkat pengetahuan yang rendah dapat 

dipengaruhi oleh usia, pendidikan, rasa malas, dipengaruhi oleh orang tua/ orang 

lain, tidak terpapar kasus kanker payudara di keluarga/kerabat.. Pengetahuan yang 

baik bisa disebabkan karena pendidikan dimana semakin tinggi pendidikan maka 

lebih mudah untuk mendapatkan informasi. Dari hasil literature review 

didapatkan hasil tingkat pengetahuan dan melakukan SADARI pada remaja putri 

yang sebagian besar masih rendah. 

 
 

Saran 

 

Bagi Petugas Kesehatan diharapkan kepada pelayanan kesehatan dapat 

memberikan pengetahuan sedini mungkin melalui sosialisasi kepada remaja putri 

mengenai pentingnya praktik SADARI dalam mencegah kanker payudara. 

Bagi Remaja Putri diharapkan kepada para remaja putri wajib mengetahui 

tentang pengertian, tujuan, dan mengaplikasikan secara rutin cara melakukan dan 

waktu melakukan SADARI dalam mencegah kanker payudara. 
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