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 BAB II  

 TINJAUAN PUSTAKA    

A. Telaah Pustaka 

1. Media Video 

Kata media berasal dari bahasa latin dan merupakan bentuk jamak 

dari kata medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. 

Secara lebih khusus pengertian media dalam proses belajar mengajar 

cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, photografis, atau elektronik 

untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual 

atau verbal.  

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, video merupakan 

rekaman gambar hidup atau program televisi, atau dengan kata lain video 

merupakan tayangan gambar bergerak yang disertai dengan suara. Media 

video merupakan salah satu jenis media audiovisual. Media audio visual 

adalah  alat yang digunakan dalam membantu menstimulasi indra mata 

(penglihatan) dan indera telinga (pendengaran) pada waktu proses 

penyampaian informasi atau pendidikan. Menurut penelitian Kapti et al 

(2013) media audiovisual sebagai media pendidikan kesehatan efektif 

digunakan untuk memberikan peningkatan pengetahuan kepada ibu dan 

merubah sikap ibu menjadi lebih baik.
11 

Pemberian informasi dengan 

media audio visual video akan lebih praktis dan fleksibel bagi 

masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan tentang pentingnya
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SADARI. Sebab media tersebut merupakan sumber informasi yang dapat 

mempengaruhi tingkat pengetahuan. 

2. Metode Ceramah 

 Metode ceramah adalah metode memberikan uraian atau penjelasan 

kepada sejumlah orang pada waktu dan tempat tertentu. Metode ceramah 

merupakan metode yang baik dan dapat diterima dengan baik oleh 

sasaran. Metode ini cocok untuk sasaran baik yang berpendidikan tinggi 

maupun berpendidikan rendah.
12

 Selain itu, metode ceramah merupakan 

metode yang sudah sering digunakan dan juga metode ini dapat 

dilakukan dengan jumlah peserta yang cukup banyak.  

3. Media Power Point 

 Media Power Point adalah alat bantu presentasi yang biasanya 

digunakan untuk menjelaskan suatu hal yang dirangkum dan dikemas 

dalam slide Power Point. Sehingga pembaca dapat lebih mudah 

memahami penjelasan kita melalui visualisasi yang terangkum di dalam 

slide. Slide merupakan satu tampilan dilayar berupa uraian, gambar atau 

grafik yang digunakan untuk mempresentasikan sesuatu.  

4. Pengetahuan 

a. Pengertian 

Pengetahuan adalah hasil dari tahu, hal ini terjadi setelah 

orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. 

Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia yaitu indera 

penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Mulai dari 
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terpaparnya seseorang melalui penginderaannya hingga 

menghasilkan pengetahuan tersebut sangat dipengaruhi intensitas 

perhatian dan persepsi terhadap objek. Sebagian besar pengetahuan 

manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Pengetahuan 

merupakan dasar untuk terbentuknya tindakan seseorang.
13 

Pengetahuan dapat diperoleh seseorang secara alami atau di 

intervensi baik secara langsung maupun tidak langsung.
14 

Berdasarkan percobaan Ebbinghaus dalam buku Theorist Of 

Learning (2008) Ebbinghaus kembali mempelajari satu kelompok 

suku kata, dia mencatat jumlah usaha percobaan untuk mempelajari 

kembali sekelompok suku kata dan mengurangkan jumlah itu dari 

jumlah paparan yang dilakukan pada percobaan hafalan pertama, 

perbedaan ini dinamakan saving. Dia menulis saving sebagai fungsi 

waktu yang berlalu sejak proses belajar awal, dan karenanya dia 

menetapkan kurva retensi pertama dalam psikologi sebagai berikut.
  

Tabel 2. Retensi Pengetahuan pada Percobaan Ebbinghaus 

Waktu sejak pertama 

belajar 

Presentase bahan yang 

diingat 

Presentase bahan yang 

terlupakan 

Setelah 20 menit 58% 42% 

Setelah 1 jam 44% 46% 

Setelah 9 jam 36% 64% 

Setelah 1 hari 33% 67% 

Setelah 2 hari 28% 72% 

Setelah 6 hari 25% 75% 

Setelah 31 hari 21% 79% 
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b. Tingkat pengetahuan 

Tingkat pengetahuan merupakan hasil dari tahu tentang suatu 

objek tertentu setelah melalui panca indera manusia. Tingkat 

pengetahuan merupakan suatu kebutuhan bagi keluarga apabila 

diikuti dengan pendidikan.
13

 Pengetahuan yang cukup didalam 

domain kognitif mempunyai 6 tingkatan yaitu
15

: 

1) Tahu (Know) 

Tahu diartikan sebagai recall (memanggil) memori yang 

telah ada sebelumnya mengenai sesuatu yang spesifik dari 

seluruh bahan yang dipelajari atau rangsangan yang telah 

diterima.
13

 Kata kerja untuk mengukur bahwa orang tahu 

tentang apa yang dipelajari antara lain menyebutkan, 

menguraikan, mendefinisikan, dan menyatakan.
16

 

2) Memahami (Comprehention) 

Memahami merupakan kemampuan menjelaskan secara 

benar tentang objek yang diketahui dan dapat 

menginterpretasikan materi tersebut secara benar. Orang yang 

paham harus dapat menjelaskan, menyebutkan contoh dan 

menyimpulkan.
16 

3) Aplikasi (Application) 

Aplikasi yaitu kemampuan untuk menggunakan materi yang 

telah dipelajari pada situasi dan kondisi sebenarnya. Aplikasi di 
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sini dapat diartikan sebagai penggunaan hukum-hukum, rumus, 

metode, prinsip dalam situasi nyata.
16 

4) Analisis (Analysis) 

Analisis adalah kemampuan seseorang untuk menjabarkan 

dan atau memisahkan, kemudian mencari hubungan antara 

komponen- komponen yang terdapat dalam suatu masalah atau 

objek yang diketahui.
13

 Kemampuan analisis dapat dilihat dari 

penggunaan kata kerja seperti dapat menggambarkan, membuat 

bahan, membedakan, memisahkan dan mengelompokkan.
16 

5) Sintesis (Syntesis) 

Sintesis menunjukkan suatu kemampuan seseorang untuk 

merangkum dan meletakkan dalam suatu hubungan yang logis 

dari komponen-komponen pengetahuan yang dimiliki.
13

 Sintesis 

merupakan kemampuan meletakkan atau menghubungkan 

bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru atau 

kemampuan menyusun formulasi yang sudah ada. Sebagai 

contoh dapat menyusun, merencanakan, dapat meringkas, dan 

dapat menyesuaikan suatu teori atau rumusan yang telah ada.
16 

6) Evaluasi (Evaluation) 

Evaluasi adalah kemampuan untuk melakukan penilaian 

terhadap suatu materi atau objek yang didasarkan pada suatu 

kriteria yang ditentukan sendiri atau dengan kriteria yang sudah 

ada.
13

 Evaluasi berkaitan dengan kemampuan melakukan 
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justifikasi atau penelitian terhadap suatu materi atau objek. 

Evaluasi dilakukan dengan menggunakan kriteria sendiri atau 

kriteria yang telah ada.
16 

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan 

1) Pendidikan 

Pendidikan adalah sebuah proses perubahan sikap dan tata 

laku seseorang atau kelompok dan juga usaha mendewasakan 

manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Seseorang 

yang mempunyai tingkat pendidikan lebih tinggi mudah 

menerima informasi yang diterima, memiliki pengetahuan lebih 

serta mempunyai wawasan lebih luas dibandingkan dengan 

orang berpendidikan rendah, tetapi seseorang yang 

berpendidikan rendah tidak berarti mempunyai pengetahuan 

yang rendah.
14 

Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 

tingkatan pendidikan diklasifikasikan menjadi tiga kelompok 

yaitu: 

a) Pendidikan Dasar/Rendah (SD-SMP/MTs) 

b) Pendidikan Menengah (SMA/SMK) 

c) Pendidikan Tinggi (D3/S1) 

2) Umur 

Umur seseorang yang bertambah dapat membuat perubahan 

pada aspek fisik, psikologis, dan kejiwaan. Semakin bertambah 

usia akan semakin berkembang pula daya tangkap dan pola 
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pikirnya sehingga pengetahuan yang diperolehnya semakin 

membaik.
14 

3) Pengalaman 

Pengalaman sebagai sumber pengetahuan adalah suatu cara 

untuk memperoleh kebenaran pengetahuan dengan cara 

mengulang kembali pengetahuan yang diperoleh dalam 

memecahkan masalah yang dihadapi dimasa lalu.
13 

4) Sosial, Ekonomi dan Budaya 

Lingkungan sosial akan mendukung tingginya pengetahuan 

seseorang. Bila ekonomi baik, tingkat pendidikan tinggi makan 

tingkat pengetahuan akan tinggi juga. Budaya sangat 

berpengaruh terhadap tingkat pengetahuan seseorang karena 

informasi yang baru akan disaring sesuai atau tidak dengan 

budaya yang ada atau agama yang ia anut.
13 

5) Pekerjaan  

Pekerjaan adalah hal yang harus dilakukan terutama untuk 

menunjang kehidupannya dan kehidupan keluarganya. 

Lingkungan pekerjaan dapat menjadikan seseorang 

mendapatkan pengalaman dan pengetahuan baik secara 

langsung maupun tidak langsung.
14 

6) Media massa 

Peran media menjadi penting dalam membentuk 

pengetahuan seseorang dalam memahami masalah kesehatan 
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reproduksi. Informasi yang kurang tepat akan sangat 

mempengaruhi pengetahuan yang menjadi kurang tepat juga.  

Contoh media seperi media audiovisual (televisi), media audio 

(radio), media cetak (koran, majalah), dan internet.
13 

d. Pengukuran Tingkat Pengetahuan 

Pengukuran tingkat pengetahuan dapat dilakukan dengan 

wawancara atau angket yang menanyakan tentang isi materi yang 

ingin diukur dari subjek penelitian atau responden. Kedalaman 

pengetahuan yang ingin kita ketahui atau kita ukur dapat kita 

sesuikan dengan tingkat-tingkat tersebut.
 

Menurut  Arikunto  

penentuan  tingkat  pengetahuan  responden  dibagi dalam 3 

kategori, yaitu baik, cukup dan kurang. Kriterianya seperti berikut
17

: 

1) Baik : Bila subjek mampu menjawab dengan benar 76%-

100% dari seluruh pertanyaan 

2) Cukup : Bila subjek mampu menjawab dengan benar 56%-

75% dari seluruh pertanyaan 

3) Kurang : Bila subjek mampu menjawab dengan benar 0%-

55% dari seluruh pertanyaan 

5. Sikap 

 Menurut Notoatmodjo (2010) sikap adalah respon tertutup 

seseorang terhadap stimulus atau obyek tertentu, yang sudah melibatkan 

faktor pendapat dan emosi yang bersangkutan (senang-tidak senang, 

setuju-tidak setuju, baik-tidak baik dan sebagainya). Sikap merupakan 
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respons terhadap stimuli sosial yang telah terkondisikan. Sikap adalah 

evaluasi umum yang dibuat manusia terhadap dirinya sendiri, orang lain, 

objek-objek atau isu-isu.
 
Sikap seseorang terhadap suatu objek berupa 

perasaan mendukung atau memihak (favorable) dan perasan tidak 

mendukung atau tidak memihak (unfavorable) pada objek tersebut. Sikap 

mempunyai tiga komponen, sebagai berikut: 

1) Kognitif (keyakinan, ide, konsep) 

2) Afektif (perasaan yang menyangkut aspek emosional) 

3) Konatif (kecenderungan untuk bertindak/ berperilaku) 

 Ketiga komponen ini bersama-sama membentuk sikap yang utuh 

(total attitude). Komponen kognitif dapat disamakan dengan pandangan 

(opini), terutama apabila menyangkut masalah issue atau problem yang 

kontroversial. Komponen afektif merupakan perasaan individu terhadap 

objek sikap dan menyangkut masalah emosi. Aspek emosional menjadi 

akar yang paling bertahan terhadap pengaruh yang mungkin akan 

mengubah sikap seseorang. 

a. Tingkatan sikap 

Menurut Notoatmodjo, sikap terdiri dari beberapa tingkatan yaitu: 

1) Menerima (Receiving) 

Menerima diartikan bahwa orang (subjek) mau dan 

memperhatikan stimulus yang diberikan (objek). 
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2) Merespon (Responding) 

Memberi jawaban ketika ditanya, mengerjakan dan 

menyelesaikan tugas yang diberikan merupakan indikasi dari 

sikap.  

3) Menghargai (Valueing) 

Mengajak orang lain untuk mengerjakan atau 

mendiskusikan. 

4) Bertanggung jawab (Responsible) 

Bertanggung jawab atas segala sesuatu yang telah 

dipilihnya dengan segala resiko merupkan sikap yang paling 

baik. 

5) Tindakan (Practice) 

Suatu sikap belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan, 

untuk mewujudkan sikap menjadi suatu perbuatan nyata 

diperlukan faktor pendukung atau suatu kondisi yang 

memungkinkan antara lain adalah fasilitas dan dukungan dari 

pihak lain.
12 

b. Pengukuran sikap 

Pengukuran sikap dapat dilakukan secara langsung atau tidak 

langsung. Secara langsung dapat ditanyakan bagaimana 

pendapat/pernyataan responden terhadap suatu objek. Secara tidak 

langsung dapat dilakukan dengan pernyataan-pernyataan hipotesis 

kemudian ditanyakan pendapat responden melalui kuesioner.
12,18 
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Menurut Azwar, salah satu aspek yang sangat penting guna 

memahami sikap manusia adalah masalah pengungkapan 

(assesment) atau pengukuran (measurement) sikap.
19

 Berbagai teknik 

dan metode telah dikembangkan oleh para ahli guna mengungkap 

sikap manusia dan memberikan intepretasi yang valid. Beberapa 

metode pengungkapan sikap yang secara historik telah dilakukan 

adalah: 

1) Observasi perilaku 

Sikap dapat ditafsirkan dari bentuk perilaku yang tampak. 

Sikap seseorang terhadap sesuatu dapat dilihat berdasarkan 

perilakunya, sebab perilaku merupakan salah satu indikator 

sikap individu. Perilaku yang diamati mungkin saja dapat 

menjadi indikator sikap dalam konteks situasional tertentu akan 

tetapi interpretasi sikap harus sangat hati-hati apabila hanya 

didasarkan dari pengamatan terhadap perilaku yang 

ditampakkan oleh seseorang. 

2) Penanyaan langsung 

Asumsi yang mendasari metode penanyaan langsung guna 

mengungkap sikap, pertama adalah asumsi bahwa individu 

merupakan orang yang paling tahu mengenai dirinya sendiri dan 

kedua adalah asumsi keterusterangan bahwa manusia akan 

mengemukakan secara terbuka apa yang dirasakannya. Cara 

pengungkapan sikap dengan penanyaan langsung mempunyai 
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keterbatasan dan kelemahan yang mendasar. Metode ini akan 

menghasilkan ukuran yang valid hanya apabila situasi dan 

kondisinya memungkinkan kebebasan berpendapat tanpa 

tekanan psikologis maupun fisik. 

3) Pengungkapan langsung 

Suatu versi metode penanyaan langsung adalah 

pengungkapan langsung (dirrect assesment) secara tertulis yang 

dapat dilakukan dengan menggunakan item tunggal maupun 

dengan menggunakan item ganda. Salah satu bentuk 

pengungkapan langsung menggunakan item ganda adalah teknik 

diferensiasi semantik. Teknik diferensiasi semantik dirancang 

untuk mengungkapkan efek atau perasaan yang berkaitan 

dengan suatu objek sikap. 

4) Skala sikap 

Metode pengungkapan sikap dalam bentuk self-report 

yang hingga kini dianggap sebagai paling dapat diandalkan 

adalah dengan menggunakan daftar pertanyaan yang harus 

dijawab oleh individu yang disebut sebagai skala sikap. Skala 

sikap (attitude scales) berupa kumpulan pertanyaan-

pertanyaan mengenai suatu objek sikap. Dari respon subjek 

pada setiap pertanyaan itu kemudian dapat disimpulkan 

mengenai arah dan intensitas sikap seseorang. 
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Menurut Azwar (2013) pengukuran sikap responden 

relatif lebih negatif atau positif dapat dilihat nilai T-nya, nilai 

T adalah nilai standar skala Likert. Sikap respondenrelatif 

lebih positif jika nilai T> mean T sedangkan pada sikap 

relatif negatif jika T≤ mean T. Adapun T dihitung 

menggunakan rumus: 

T= 50 + 10 
      

 
 

Keterangan: 

 = skor responden pada skala sikap yang diubah menjadi 

skot T 

   mean skor kelompok 

5) Pengukuran terselubung 

Metode pengukuran terselubung (covert measures) 

sebenarnya berorientasi kembali ke metode observasi 

perilaku, akan tetapi objek pengamatan bukan lagi perilaku 

tampak yang disadari atau disengaja dilakukan seseorang 

melainkan reaksi-reaksi fisiologis yang terjadi lebih di luar 

kendali orang yang bersangkutan.
19 

Gerungan dalam Azwar menyatakan bahwa cara-cara yang 

dapat dipakai untuk mengukur sikap antara lain: 

a) Metode langsung, yaitu metode di mana orang secara 

langsung dimintai pendapat atau tanggapannya mengenai 
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objek tertentu, biasanya disampaikan secara lisan pada waktu 

wawancara. 

c) Metode tak langsung, yaitu metode di mana orang diminta 

untuk menyatakan dirinya mengenai objek sikap yang 

diselidiki, tetapi secara tidak langsung, misalnya 

menggunakan tes psikologi. 

d) Metode tes tersusun, yaitu metode pengukuran yang 

menggunakan skala sikap yang dikonstruksikan terlebih 

dahulu menurut prinsip-prinsip tertentu, seperti metode 

Likert, Thurtone, atau Guttman. 

e) Metode tes tak tersusun, yaitu dengan wawancara, daftar 

pertanyaan biasanya untuk penelitian bibliografi atau 

karangan. 

6. Wanita Usia Subur (WUS) 

Wanita Usia Subur (WUS) adalah semua wanita yang telah memasuki 

usia antara 15-49 tahun tanpa memperhitungkan status 

perkawinannya.
20

 

7. Kanker Payudara  

a. Pengertian 

Kanker payudara merupakan kanker pada jaringan payudara. 

Kanker payudara umumnya menyerang wanita tetapi laki-laki juga 

bisa terkena akan tetapi kecil kemungkinannya. Kanker ini terjadi 

pada kondisi dimana sel telah kehilangan pengendalian dan 
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mekanisme normalnya sehingga mengalami pertumbuhan yang tidak 

normal, cepat dan tidak terkendali.
21

 

b. Etiologi 

Etiologi pasti dari kanker payudara masih belum jelas. Beberapa 

penelitian menunjukkan bahwa wanita dengan faktor resiko tertentu 

lebih sering untuk berkembang menjadi kanker payudara 

dibandingkan yang tidak memiliki beberapa faktor resiko tersebut.
21 

Beberapa faktor resiko tersebut yaitu: 

1) Umur 

Kanker dapat didiagnosis pada wanita premenopause atau 

sebelum usia 35 tahun, tetapi kankernya cenderung lebih agresif, 

derajat tumor yang lebih tinggi dan stadiumnya lebih lanjut 

sehingga survival rate-nya lebih rendah. Menurut penelitian 

Octaviana (2011) kasus kanker payudara banyak terdapat pada 

rentang usia 40-49 tahun yaitu sebesar 41,7% dan pada rentang 

usia 50-59 tahun sebesar 37,5%.
22

 

2) Riwayat Keluarga 

Risiko terkena kanker lebih tinggi pada wanita yang ibunya 

atau saudara kandung perempuannya memiliki kanker payudara. 

Risiko meningkat bila terdapat kerabat/saudara yang menderita 

kanker payudara. 
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3) Riwayat produksi dan menstruasi 

Meningkatnya paparan estrogen berhubugan dengan 

peningkatan risiko berkembangnya kanker payudara sedangkan 

berkurangnya paparan justru memberikan efek protektif. 
 

c. Gejala klinis  

Gejala kanker payudara bisa dialami oleh laki-laki maupun 

perempuan, tetapi kanker payudara sangat jarang pada pria 

dibandingkan dengan wanita. Gejala kanker payudara dapat 

terdeteksi ketika benjolan atau massa tumbuh besar baik dirasakan 

atau dilihat dengan mammografi. 

8. Pemeriksaan Payudara Sendiri (SADARI) 

a. Pengertian  

Pemeriksaan Payudara Sendiri (SADARI) adalah suatu teknik 

pemeriksaan dimana seorang wanita memeriksa payudaranya sendiri 

dengan melihat dan merasakan dengan menggunakan jari untuk 

mendeteksi apakah ada benjolan atau tidak pada payudaranya. 

Pemeriksaan ini dilakukan dengan menggunakan cermin dan 

dilakukan oleh wanita yang berumur 20 tahun ke atas. Indiaksi 

utama SADARI adalah untuk mendeteksi terjadinya kanker payudara 

dengan mengamati payudara dari depan, sisi kiri dan sisi kanan, 

apakah ada benjolan, perubahan warna kulit, puting bersisik dan 

pengeluaran cairan atau nanah dan darah.
23 
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SADARI sangat sederhana dan dapat dilakukan oleh semua 

wanita tanpa perlu merasa malu kepada pemeriksa, tidak 

membutuhkan biaya, dan bagi wanita yang sibuk hanya perlu 

menyediakan waktu selama kurang lebih lima menit.  

b. Tujuan SADARI 

Pemeriksaan payudara sendiri bertujuan untuk mendeteksi 

sedini mungkin adanya benjolan atau kelainan pada payudara yang 

dapat dilakukan sendiri oleh wanita. Semakin dini dideteksi dan 

diobati semakin besar peluang sembuhnya. 

c. Waktu pelaksanaan 

Pemeriksaan payudara sendiri sebaiknya dilakukan sebulan 

sekali. Pada wanita produktif, pemeriksaan SADARI sebaiknya 

dilakukan setelah menstruasi yaitu pada hari ke 7 sampai hari ke 10 

dari hari menstruasi pertama, karena pada saat ini pengaruh hormon 

estrogen dan progesteron sangat rendah dan jaringan kelenjar 

payudara saat itu tidak edema atau tidak membengkak sehingga lebih 

mudah meraba adanya tumor ataupun kelainan pada payudara. 

Wanita menopause dapat melakukan SADARI kapan saja pada 

setiap bulannya.  

d. Wanita yang dianjurkan melakukan SADARI
24

 

Wanita yang dianjurkan rutin melakukan SADARI yaitu: 

1) Wanita yang sudah menstruasi 

2) Wanita yang berusia 20 tahun 
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3) Mendapat haid pertama pada umur kurang dari 10 tahun 

4) Wanita yang tidak menikah 

5) Wanita yang tidak menyusui 

6) Wanita yang mempunyai anak diatas 35 tahun 

7) Pernah mengalami trauma pada payudara 

8) Pernah operasi payudara atau kandungan 

9) Pernah mendapat obat hormonal yang lama 

10) Kecenderungan kelebihan berat badan 

11) Wanita yang didalam keluarganya terdapat riwayat kanker 

payudara. 

e. Langkah-langkah SADARI
25

 

1) Posisi berdiri melihat payudara di depan cermin 

a) Perhatikan dengan teliti payudara di depan cermin tanpa 

berpakaian dengan kedua lengan lurus ke bawah. 

b) Perhatikanlah bila ada benjolan atau perubahan bentuk pada 

payudara. 

c) Angkatlah kedua lengan lurus ke atas dan ulangi 

pemeriksaan seperti di atas. 

2) Dengan kedua siku mengarah kesamping, tekanlah telapak 

tangan yang satu kuat-kuat pada yang lain. 

3) Lakukan pada kedua payudara: pencetlah perlahan di daerah 

sekitar puting dan amatilah apakah keluar cairan yang tidak 

normal (tidak biasa). 
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4) Posisi berbaring:  

a) Berbaringlah dengan tangan kanan berada di bawah kepala. 

b) Letakkan bantal kecil di bawah punggung kanan 

c) Rabalah seluruh permukaan payudara kanan dengan 

gerakan tiga ujung jari tengah dan lakukan gerakan 

memutar dengan tekanan lembut tetapi mantap, dimulai dari 

pinggir dengan mengikuti arah perputaran jarum jam. 

5) Lakukan langkah yang sama pada payudara yang satunya. 

6) Berikan perhatian khusus pada kuadran II payudara sebab di 

bagian tersebut sering ditemukan tumor payudara. 
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B. Kerangka Teori 
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Gambar 1. Kerangka Teori 
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B. Kerangka Konsep 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Kerangka Konsep  

Keterangan :  

    = variabel yang diteliti 

    = variabel tidak diteliti 

C. Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah media video lebih efektif daripada 

ceramah dengan power point dalam meningkatkan pengetahuan dan sikap 

tentang SADARI pada wanita usia subur. 

 

 

Variabel Dependen 

1. Tingkat pengetahuan 

a. Baik 

b. Cukup 

c. Kurang  

2. Sikap 

a. Positif  

b. Negatif  

 

Variabel Independen 

Media Video 

Ceramah  

 

Variabel Luar 

1. Umur 

2. Pendidikan 

3. Pekerjaan 


