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ABSTRAK 

 

 Kanker payudara merupakan gangguan penyakit karena adanya kerusakan sel yang 

mengatur pertumbuhan dan mengakibatkan berkembangnya sel tersebut tidak dapat 

dikendalikan, kanker payudara tidak menunjukkan gejala awal tetapi gejala kanker payudara 

terlihat setelah kanker berkembang dengan pesat dan menyebabkan kematian bagi 

penderitanya, pencegahan kanker payudara bisa dilakukan dengan mendeteksi dan  

mengetahui gejala kanker  payudara secara dini. Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui 

pengaruh promosi kesehatan dengan metode leaflet terhadap pengetahuan ibu tentang kanker 

payudara. Metode penelitian ini menggunakan desain quasy eksperiment dengan rancangan 

one group pretest-posttest. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 23 orang dengan 

rumus slovin dengan tekhnik pengambilan sampel acak sistematis random sampling. Metode 

pengumpulan data menggunakan kuesioner dan dianalisa dengan menggunakan uji t- 

dependen. Dari analisis data dapat diketahui bahwa pengetahuan sebelum promosi kesehatan 

mayoritas berpengetahuan cukup sebanyak13 orang (56,5%), pengetahuan sesudah promosi 

kesehatan mayoritas berpengetahuan baik sebanyak 15 orang (65,2%). Dari hasil diatas ada 

pengaruh promosi dengan leaflet berpengruh terhadap pengetahuan ibu tentang kanker 

payudara. Saran peneliti melalui promosi kesehatan dan mengikuti kegiatan peny uluhan 

dapat meningkatkan wawasan ibu. 
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PENDAHULUAN 

 

Mendeteksi kanker payudara dapat 

dilakukan dengan melakukan promosi 

kesehatan. Secara umum promosi 

kesehatan direncanakan untuk 

mempengaruhi orang lain, individu, 

kelompok, atau masyarakat. Masyarakat 

akan memperoleh pengetahuan  kesehatan 

yang lebih baik pengetahuan tersebut 

diharapkan dapat mengalami perubahan 

perilaku pada sasaran untuk mencapai 

tujuan perubahan yang dipengaruhi oleh 

faktor metode materi atau pesan 

(Notoatmodjo, 2012) .  
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Metode yang digunakan dalam 

meyampaikan bahan-bahan materi atau 

pesan kesehatan lebih sering disebut 

sebagai alat peraga, karena berfungsi 

membatu dalam proses promosi kesehatan, 

berdasarkan prinsip bahwa pengetahuan 

setiap masyarakat diterima atau ditetapkan 

melalui panca indra semakin jelas maka 

pengetahuan yang diperoleh semakin baik, 

yang disebut sebagai media promosi 

kesehatan untuk mempermudah penerima 

menerima pesan dari penyaji media yang 

digunakan yakni leaflet yang diisi dengan 

informasi atau pesan-pesan kesehatan 

melalui lembar yang dilipat  dengan 

kalimat dan gambar yang dikombinasi 

dengan baik (Notoatmodjo, 2012) . 

Menurut WHO 8-9% kanker 

payudara dialami wanita, kanker payudara 

sebagai jenis penyakit yang paling banyak 

diderita wanita. Negara di Eropa penderita 

kanker payudara semakin bertambah setiap 

tahunnya lebih dari 250.000 dan setiap 

jamnya terdapat 28 kasus baru dan 

dinegara Amerika Serikat kurang lebih 

175.000 atau setiap jam terdapat 19 kasus 

baru. Menurut  National Cancer Institute 

kanker payudara dalam kasus baru 232.340 

wanita dan 2.240 pria sedangkan dalam 

kasus kematian akibat kanker payudara 

sejumlah 39.620 wanita dan 410 pria. 

Hasil penelitian dari 64 responden 

menunjukkan bahwa responden dengan 

pengetahuan yang baik tentang kanker 

payudara berjumlah 37 orang (57,8%), 

berpengetahuan rendah sejumlah 27 orang 

(42,2%), sedangkan responden yang 

melakukan sadari yang baik berjumlah 33  

orang (51,6%) dan yang melakukan sadari 

kurang baik berjumlah 31 orang (48,4%). 

Hasil uji statistik  0,96 tidak terdapat 

hubungan antara pengetahuan tentang 

kanker payudara dengan cara periksa 

payudara sendiri (Abdullah, 2013) . 

 Data yang diperoleh di Indonesia 

terdapat 100 penderita baru per 100.000 

penduduk setiap tahunnya dari jumlah 

tersebut 237 juta penduduk diperkirakan 

237.000 penderita kanker setiap tahunnya. 

Dalam data empiris bahwa prevelensi 

meningkat dengan bertambahnya usia. 

Pada keganasan kanker payudara yang 

menyebabkan kematian diperkirakan 2,2% 

dan kejadian kanker payudara di Indonesia 

dengan prevalensi 1,4 per 1000 penduduk. 

Menurut buletin jendela data dan 

Informasi kesehatan pada wanita kanker 

payudara penyakit yang menempati urutan 

pertama dengan kasus baru 43,3% dan 

kematian karena kanker payudra sebesar 

12,9% (Angrany, 2017) . 

 Berdasarkan data Provinsi 

Sumatera Utara pada tahun 2014 dalam 

dua tahun terakhir terdapat 200 yang 

menderita kanker payudara penderita 

kanker serviks sebanyak 400 dan penderita 

kanker prostat 50. Data ini diperoleh dari 

Lembaga Penyuluhan Kanker Indonesia di 



Sumut tahun 2013. Berdasarkan data Riset 

Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013, 

kejadian tumor atau kanker di Indonesia 

1,4 per 1000 penduduk atau sekitar 330 

orang, dalam kejadian tumor dan kanker di 

Indonesia paling banyak  terdapat pada 

wanita yaitu kanker payudara dan kanker 

leher rahim sedangkan pada laki-laki 

adalah kanker paru-paru dan kanker 

kolorektal (Nurhayati, 2017) . 

      Di Lingkungan I Kelurahan Tanjung 

Gusta. Terdapat 4 orang yang terkena 

kanker payudara dan disana belum pernah 

dilakukan promosi kesehatan tentang 

kanker payudara menurut observasi saya 

promosi kesehatan digunakan dengan 

leaflet karena masyarakat lebih mudah 

untuk memahaminya karena terdapat 

gambar - gambar pada leaflet tersebut, dan 

tulisanya mudah untuk dipahami 

masyarakat setelah dilakukannnya 

pengumpulan data pada saat pbl terdapat  

324 usia subur peneliti ingin menegtahui 

pengetahuan ibu tentang kanker payudara 

karena dilingkungan I kelurahan Tanjung 

Gusta terdapat 4 wanita yang terkena 

kanker payudara. 

 

 

METODE PENELITIAN 

 Jenis penelitian bersifat quasy 

experiment dengan one group pre- test dan 

post-test terhadap pengaruh promosi 

kesehatan dengan metode leaflet terhadap  

 pengetahuan ibu tentang kanker payudara. 

Penelitian ini dilakukan di lingkungan I 

Kelurahan Tanjung Gusta. Populasi dalam 

penelitian ini yaitu ibu - ibu usia subur 

sebanyak 324 orang dengan sampel 

sebanyak 23 orang. Metode pengumpulan 

data yang dilakukan dalam penelitian ini 

yaitu dengan menggunakan kuesioner 

dengan membagikan kuesioner dan leaflet 

kerumah yang telah dijadikan sempel 

dengan memberikan pre-test diberikan 

leaflet  post-test dengan perbedaan waktu 3 

hari untuk mengukur sejauh mana 

pengetahuan ibu-ibu tentang kanker 

payudara. Teknik pengumpulan data 

dengan editing, coding, memasukkan data 

entry dan tabulating. Analisis data dengan 

analisis univariat dan analisis bivariat 

dengan uji uji-t dependen.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengetahuan Ibu Sebelum (Pre - test) 

Diberikan Promosi Keshatan Dengan 

Leaflet 

 Berdasarkan analisis univariat 

diperoleh hasil pre-test  didapatkan data 

mayoritas responden dengan pengetahuan 

cukup yaitu13  orang (56,5%), dan 

minoritas dengan penetahuan baik 

sebanyak 1 (4,3%). Hasil tersebut dapat 

dilihat dalam Tabel 1 berikuT 

 

 

 

 



 

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Pengetahuan Ibu Sebelum (Pre - test) Diberikan Promosi 

Keshatan Dengan Leaflet 

 

No.                Pengetahuan Jumlah (n) Persentase(%) 

1. 

2. 

3. 

Baik 1 4.3 

Cukup 13 56.5 

Kurang 9 39.1 

 Total 23 100 

 

Pengetahuan Ibu Sesudah (Post - test) 

Diberikan Promosi Keshatan Dengan 

Leaflet 

 Berdasarkan analisis univariat 

diperoleh hasil pre-test  didapatkan data 

mayoritas responden dengan pengetahuan 

baik yaitu 15 orang (65,2%) , dan 

minoritas dengan penetahuan kurang 

sebanyak 1 (4,3%). Hasil tersebut dapat 

dilihat dalam Tabel 2 berikut:  

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Pengetahuan Ibu Sesudah (Post - test) Diberikan Promosi 

Keshatan Dengan Leaflet 

 

No.                Pengetahuan Jumlah (N) Persentase(%) 

1. 

2. 

3. 

Baik 15 65.2 

Cukup 7 30.4 

Kurang 1 4.3 

 Total 23 100 

 

Pengaruh Pengetahuan Ibu tentang  

Promosi Kesehatan Dengan Metode 

Leaflet Terhadap Pengetahuan Ibu 

Tentang Kanker Payudara 

 Hasil analisisbivariat diperoleh  

rata-rata pengetahuan ibu sebelum 

diberikan promosi kesehatan adalah 58,91 

dengan standar deviasi 7,827. Rata-rata 

pengetahuan ibu sesudah diberikan 

promosi kesehatan 79,35 dengan standar 

deviasi 9,083. Beda mean 2,035 diperoleh 

p-value0,000. Maka dapat disimpulkan Ho 

ditolak yang artinya bahwa ada pengaruh 

pengetahuan sebelum dan sesudah 

diberikan promosi kesehatan. Hasil 

tersebut dapat dilihat pada tabel 3 dibawah 

ini. 

 

 

 

 

 

 



 

Tabel 3. Pengaruh Pengetahuan Ibu tentang  Promosi Kesehatan Dengan Metode Leaflet 

Terhadap Pengetahuan Ibu Tentang Kanker Payudara 

Variabel Mean Std.deviasi Beda Mean P-value n 

Pengetahuan sebelum diberikan 

promosi  kesehatan dengan 

leaflet 

Pengetahuan sesudah diberikan 

promosi  kesehatan dengan 

metode leaflet 

58,91 

 

 

79,35 

7,827 

 

 

9,083 

 

 

2,035 

 

 

0,000 

 

 

 

23 

 

 

23 

 

Hasil penelitian yang diperoleh 

sejalan dengan penelitian Hayati dkk tahun 

2018 dengan hasil didapatkan nilai p- 

value 0.000<0.05, maka Ho ditolak hal ini 

berarti adanya pengaruh promosi 

kesehatan. Pengetahuan adalah merupakan 

hasil “tahu” dan ini terjadi setelah orang 

mengadakan pengindraan terhadap suatu 

objek tertentu. Pengindraan terhadap objek 

terjadi melalui panca indra manusia yakni 

penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa 

dan raba dengan sendiri. (Wawan dan 

Dewi, 2017).  

Promosi dalam meningkatkan 

pengembangan kesehatan dilakuakan agar 

meningkatkan hidup sehat dalam promosi 

atau pendidikan kesehatan yaitu upaya 

untuk mempengaruhi atau mengikut 

sertakan orang lain baik individu, 

kelompok, atau masyarakat, agar 

melaksanakan prilaku hidup sehat dalam 

hal ini promosi kesehatan berperan dalam 

meningkatkan keadaran, memberikan, atau 

meningkatkan pengetahuan masyarakat 

tentang memelihara dan meningkatkan 

kesehatan baik bagi diri sendiri, 

keluarganya, maupun masyarakatnya . 

Bentuk pendidikan ini seperti penyuluhan 

kesehatan, spanduk, leaflet, pameran 

kesehatan, spanduk, dan sebagainya 

(Notoatmodjo,2012). 

Kanker payudara penyebabkan  

kematian wanita pada saat ini faktor yang 

menyebab kan kerjadinya kanker payudara 



dikarenakan riwayat keluarga, menstruasi 

dini, gaya hidup yang tidak sehat . sel 

kanker yaitu sel yang mengalami 

pertumbuhan yang abnormal perubahan 

tersebut mempunyai pengaruh terjadinya 

kanker dengan pertumbuhan sel yang tidak 

abnormal menjadi ganas dan dan tubuh 

tidak bisa membangun sistem pertahanan 

tubuh. Dalam mendeteksi kanker payudara 

stadium dini dapat dengan mudah untuk 

dilakukan sendiri di rumah yaitu dengan 

melakukan pemeriksaan payudara sendiri 

(SADARI). (Kertikawati, 2017)  

 Menurut asumsi peneliti  bahwa 

pengetahuan responden yang mayoritas 

baik karena  adanya pengaruh promosi 

kesehatan dengan metode leaflet  yang  

mereka terima dari tenaga kesehatan 

dengan memberikan promosi  

menggunakan leaflet mereka lebih mudah 

untuk memahami karena dalam leaflet 

tersebut terdapat gambar-gambar yang 

mudah mereka pahami  tentang kanker 

payudara dan kata – katanya dengan 

ringkas . 

Menurut asumsi peneliti responden 

yang berpengetahuan cukup di pengaruhi 

karena responden sudah diberikan promosi 

kesehatan dengan menggunakan leaflet 

tetapi masih ada yang kurang kepedulian 

pada saat dilakukannya penjelasan tentang 

kanker payudara.  Menurut asumsi peneliti 

responden yang berpengetahuan kurang di 

pengaruhi karena responden tidak mau 

untuk membuka diri untuk menerima 

penjelasan dari tenaga kesehatan yang 

telah disampaikan dan juga kurangnya 

mendapat pengetahuan untuk mengetahui 

tentang kanker payudara dan  di pengaruhi 

latar belakang lingkungan responden yang 

tidak mendapat informasi mengenai 

promosi kesehatan mengenai kesehatan 

khususnya tentang kanker payudara. 

Dengan kata lain,bila ibu menerima 

perlakuan seperti pengetahuan dan berfikir 

positif maka pengetahuan tersebut akan 

mudah untuk dipahami setelah ibu 

mengetahui diharapkan ia akan 

melaksanakan atau mempraktikkan tentang 



apa yang telah disampaikan. 

(Notoatmodjo, 2012). 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

1. Berdasarkan Pre-test  didapatkan 

mayoritas responden dengan 

pengetahuan baik, dan minoritas dengan 

penetahuan cukup. Berdasarkan Post-

test didapatkan data mayoritas 

responden dengan pengetahuan baik, 

dan minoritas dengan penetahuan 

kurang. 

2. Dari hasil Uji Statistik uji-t dependen 

terhadap pengaruh pemberian leaflet 

dengan pengetahuan ibu tentang kanker 

payudara diperoleh hasil  p- value = 

0,000. Maka dapat disimpulkan bahwa 

Ho ditolak, yang artinya ada pengaruh 

promosi kesehatan dengan pengetahuan 

ibu tentang kanker payudara . 

Saran 

1. Bagi ibu 

Pengetahuan ibu  tentang kanker 

payudara perlu ditingkatkan  dengan salah 

satunya yang dilakukan melalui promosi 

kesehatan, dan mengikuti jika ada yang 

melakuakan penyuluhan, melalui poster, 

leaflet, ceramah, vidio dalam mentuk 

materi  kesehatan agar menambah 

pengetahuan  ibu .  

2. Bagi Tempat penelitian 

Dapat memeberikan informasi 

tentang kanker payudara melalui metode 

leaflet. 

3. Bagi Istansi pendidikan 

Sebagai bahan refensi bagi 

perpustakaan Universitas Prima Indonesia 

dan bahan tambahan menyusun penelitian 

yang akan datang khusunya tentang 

pengetahuan kanker payudara . 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya supaya 

diperoleh hasil yang sempurna 

pengetahuan tentang kanker payudara . 
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