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 BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur 

kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa. Hal 

ini sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Pasal 28H ayat (1) 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD RI 

1945) bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, 

bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat 

serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Setiap kegiatan dan upaya 

untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya 

dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, 

perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi 

pembentukan sumber daya manusia yang ada di Indonesia, peningkatan 

ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional.
1
 

Di samping itu kesehatan juga merupakan hal yang sangat penting 

bagi setiap makhluk hidup secara sosial dan ekonomi.  Sehat merupakan 

keadaan tubuh yang terbebas dari segala jenis penyakit baik fisik, mental 

dan sosial. Pada pengertian tersebut dapat mewujudkan sehat secara 

optimal dengan mengupayakan dan meningkatkan derajat kesehatan, 

pencegahan, penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara 

menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan. Hal tersebut dapat di lihat 

pada saat melakukan aktivitas fungsional sehari-hari, untuk pengembangan 

status kesehatan akibat cedera atau kehilangan fungsi tubuh, agar dapat 

meningkatkan sumber daya manusian maka harus ada penyembuhan dan 

pemulihan kesehatan.  

Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan dan sebagai 

penyediaan sarana dan prasarana guna melindungi, menunjang dan 

                                                             
1 Muchtar Masrudi, 2014, Bidan dan Dinamika Hukum Kesehatan Reproduksi di Indonesia, 

Yogyakarta: Aswaja Pressindo, Hal 25.  
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meningkatkan kesehatan manusia yang merupakan salah satu bentuk 

perlindungan hukum dalam mendapatkan perhatian hukum. Pelayanan 

kesehatan sebagai hak dasar untuk memperoleh derajat kesehatan yang 

optimal bagi setiap manusia berdasarkan pada hak atas pelayanan 

kesehatan harus dipenuhi oleh negara sebagai pemangku hak asasi 

manusia melalui realisasi kebijakan terkait penyediaan pelayanan 

kesehatan sebagai wujud pemenuhan hak setiap warga negara terhadap 

pelayanan kesehatan. 

Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang menjalankan dan 

memiliki kewenangan dalam bidang kesehatan. Tenaga kesehatan 

memiliki kewenangan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada 

pasien baik dalam bentuk upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan 

rehabilitatif. Berdasarkan Pasal 11 ayat 1 butir d Undang-Undang Nomor 

36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, tenaga kesehatan 

dikelompokan menjadi beberapa kelompok, salah satunya adalah tenaga 

kebidanan. Pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 

2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan disebutkan bahwa: 

“Praktik Kebidanan adalah kegiatan pemberian pelayanan yang dilakukan 

oleh Bidan dalam bentuk asuhan kebidanan.” 

Di Indonesia pembangunan kesehatan pada hakekatnya diarahkan 

guna tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi 

setiap orang, menyangkut fisik, mental, maupun sosial budaya dan 

ekonomi. Masalah reproduksi di Indonesia mempunyai dua dimensi. 

Pertama, yang laten yaitu kematian ibu dan kematian bayi yang masih 

tinggi akibat berbagai faktor termasuk pelayanan kesehatan yang relatif 

kurang baik. Kedua, timbulnya penyakit degeneratif yaitu menopause dan 

kanker, dalam globalisasi ekonomi kita dihadapkan pada persaingan global 

yang semakin ketat yang menuntut kita semua untuk menyiapkan manusia 

Indonesia yang berkualitas tinggi sebgai generasi penerus bangsa yang 

harus disiapkan sebaik mungkin secara terencana, terpadu, dan 

berkesinambungan. Upaya tersebut haruslah secara konsisten dilakukan 
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sejak dini yakni sejak janin dalam kandungan, masa bayi dan balita, masa 

remaja hingga dewasa bahkan sampai lanjut usia.  

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan No. 369/Menkes 

SK/III/2007 tentang Standar Profesi Bidan disebutkan bahwa: 

“Bidan memberikan pelayanan kebidanan yang berkesinambungan 

dan paripurna, berfokus pada aspek pencegahan, promosi dengan 

berlandaskan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat bersama-

sama dengan tenaga kesehatan lainnya untuk senantiasa siap 

melayani siapa saja yang membutuhkannya, kapan dan dimanapun 

dia berada. Untuk menjamin kualitas tersebut diperlukan suatu 

standar profesi sebagai acuan untuk melakukan segala tindakan dan 

asuhan yang diberikan dalam seluruh aspek pengabdian profesinya 

kepada individu, keluarga dan masyarakat, baik dari aspek input, 

proses dan output”. 

 

Pelayanan kebidanan adalah penerapan ilmu kebidanan melalui 

asuhan kebidanan kepada pasien yang menjadi tanggung jawab bidan, 

mulai dari kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, keluarga 

berencana, termasuk kesehatan reproduksi wanita dan pelayanan kesehatan 

masyarakat. Pelayanan Kebidanan merupakan bagian integral dari sistem 

pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan yang telah terdaftar juga 

teregistrasi dan dapat melakukan pelayanan secara mandiri, kolaborasi dan 

atau rujukan. 

Selain itu pelayanan kebidanan berfokus pada upaya pencegahan, 

promosi kesehatan, pertolongan persalinan normal, deteksi komplikasi ibu 

dan anak, melaksanakan tindakan asuhan sesuai dengan kewenangan atau 

bantuan jika diperlukan, serta juga melaksanakan tindakan kegawat 

daruratan. Berkaitan dengan pelayanan di Indonesia, seorang bidan 

mempunyai tugas yang sangat penting dalam konseling dan pendidikan 

kesehatan, tidak hanya kepada perempuan, tetapi juga kepada keluarga dan 

juga masyarakat. Kegiatan ini harus mencakup pendidikan antenatal dan 

persiapan menjadi orang tua serta dapat meluas pada kesehatan 

http://www.lusa.web.id/tag/pencegahan/
http://www.lusa.web.id/tag/kualitas/
http://www.lusa.web.id/tag/keluarga/
http://www.lusa.web.id/tag/proses/


4 
 

perempuan, kesehatan seksual atau kesehatan reproduksi dan asuhan 

anak.
2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat secara fisik, 

mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau 

kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi 

pada laki-laki dan perempuan, khususnya lebih mengutamakan pada 

kesehatan perempuan karena meliputi saat sebelum hamil, hamil, 

melahirkan dan sesudah melahirkan, pengaturan kehamilan, alat 

kontrasepsi dan kesehatan seksual, dan kesehatan sistem reproduksi.  

Kesehatan reproduksi dilaksanakan melalui kegiatan promotif, prefentif, 

kuratif, dan rehabilitatif.
3
 

Dalam pelayanan kesehatan reproduksi pemerintah wajib 

menjamin ketersediaan sarana informasi dan sarana pelayanan kesehatan 

reproduksi yang aman, bermutu, dan terjangkau masyarakat, termasuk 

keluarga berencana.   Hal tersebut tertuang dalam peraturan perundang-

undangan. Setiap pelayanan kesehatan reproduksi yang bersifat promotif, 

preventif, kuratif, dan/atau rehabilitatif, termasuk reproduksi dengan 

bantuan dilakukan secara aman dan sehat dengan memperhatikan aspek-

aspek yang khas, khususnya reproduksi perempuan. Pelaksanaan 

pelayanan kesehatan reproduksi dilakukan dengan tidak bertentangan 

dengan nilai agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4
 

Upaya pemeliharaan kesehatan remaja harus ditujukkan untuk 

mempersiapkan menjadi orang dewasa yang sehat dan produktif, baik 

sosial maupun ekonomi. Upaya pemeliharaan kesehatan remaja ini 

termasuk untuk reproduksi remaja dilakukan agar terbebas dari berbagai 

gangguan kesehatan yang dapat menghambat kemampuan menjalani 

kehidupan reproduksi secara sehat. Masa remaja adalah suatu periode 

rentan kehidupan manusia yang sangat kritis karena merupakan tahap 

                                                             
2Muchtar Masrudi, op. cit.,  Hal 71. 
3Sri Siswati, 2015, Etika dan Hukum Kesehatan dalam Perspektif Undang-undang Kesehatan, 

Jakarta: Rajawali Pers, Hal 71. 
4 Notoatmodjo Soekidjo, 2010, Etika dan Hukum Kesehatan, Jakarta:  Rineka Cipta, Hal 68. 
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transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Pada tahap ini sering kali 

remaja tidak menyadari bahwa tahap perkembangan sudah dimulai, namun 

yang pasti setiap remaja akan mengalami suatu perubahan baik fisik, 

emosional, maupun sosial. Pada wanita, hormon-hormon ini 

bertanggunjawab atas permulaan proses ovulasi dan menstruasi, juga 

pertumbuhan payudara. 

Kanker payudara dapat ditemukan secara dini dengan Pemeriksaan 

Payudara Sendiri (Sadari), pemeriksaan klinik dan pemeriksaan 

mammografi. Deteksi ini dapat menekan angka kematian 25-30%. 

Pemeriksaan payudara sendiri (sadari atau Breast Self Examination) semua 

wanita di atas usia 16 tahun sebaiknya melakukan sadari setiap bulan dan 

segera periksakan diri ke dokter bisa ditemukan benjolan. Sadari sangat 

mudah dan bisa diakukan sendiri dirumah. Semakin sering memeriksa 

payudara akan semakin mengenalnya dan semakin mudah menemukan 

suatu kelainan pada payudara. Tindakan ini sangat penting karena hampir 

85% benjolan payudara ditemukan oleh penderita sendiri. Secara rutin 

wanita dapat melakukan metode Sadari dengan cara memijat dan meraba 

seputar payudaranya untuk mengetahui ada atau tidak adanya benjolan 

disekitar payudara.  

Dalam upaya pemeliharaan kesehatan remaja, pemerintah 

berkewajiban menjamin agar remaja dapat memperoleh edukasi, informasi 

dan layanan mengenai kesehatan remaja agar mampu hidup sehat dan 

bertanggung jawab. Ketentuan mengenai kewajiban pemerintah dalam 

menjamin agar remaja memperoleh edukasi, informasi dan layanan 

mengenai kesehatan dilaksanakan sesuai dengan pertimbangan moral nilai 

agama dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5
   

Pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 

Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan pada 

Pasal 2 ayat (2 F) dikatakan bahwa “Setiap warga negara Indonesia usia 15 

                                                             
5 Ibid , Hal  80. 
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s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar”. Pada pasal 

ini berfokus terhadap pelayanan kesehatan pada usia produktif dengan 

standar skrining pada usia produktif. Remaja dalam hal ini masuk dalam 

kategori usia produktif berhubungan dengan Sadari. Selanjutnya pada 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016  

Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan 

Pendekatan Keluarga pada Pasal 1 b juga dijelaskan bahwa 

“Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga 

bertujuan untuk mendukung pencapaian standar pelayanan minimal 

kabupaten/kota; melalui peningkatan akses dan skrining kesehatan”. 

Pada Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan  

pada Pasal 79 ayat (1)  disebutkan bahwa: 

“Kesehatan sekolah diselenggarakan untuk meningkatkan 

kemampuan hidup sehat peserta didik dalam lingkungan hidup 

sehat sehingga peserta didik dapat belajar, tumbuh, dan 

berkembang secara harmonis dan setinggitingginya menjadi 

sumber daya manusia yang berkualitas”.    

 

Penyakit kanker merupakan salah satu penyebab kematian utama di 

seluruh dunia. Kanker adalah pertumbuhan yang tidak normal dari sel-sel 

jaringan tubuh yang berubah menjadi ganas. Sel-sel tersebut dapat tumbuh 

lebih lanjut serta menyebar ke bagian tubuh lainnya serta menyebabkan 

kematian. Sel tubuh yang mengalami mutasi (perubahan) dan mulai 

tumbuh dan membelah lebih cepat dan tidak terkendali seperti sel normal. 

Sel kanker tidak mati setelah usianya cukup melainkan tumbuh terus dan 

bersifat invasif sehingga sel normal tumbuh dapat terdesak atau malah 

mati. 

Saat ini, salah satu jenis penyakit kanker yaitu kanker payudara 

menjadi jenis kanker yang sangat menakutkan bagi perempuan di seluruh 

dunia, juga di Indonesia. Kanker payudara adalah tumor ganas yang 

terbentuk dari sel-sel payudara yang tumbuh dan berkembang tanpa 

terkendali sehingga dapat menyebar di antara jaringan atau organ di dekat 

payudara atau ke bagian tubuh lainnya.  
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Kanker payudara cenderung berdampak pada perempuan yang 

memasuki usia senja di atas 50 tahun. 8-10 kasus kanker payudara terjadi 

pada usia ini. Ada beberapa faktor pemicu munculnya kanker payudara 

pada perempuan. Selain di sebabkan oleh faktor genetik dan lingkungan, 

kebiasaan gaya hidup sehari-hari menjadi momok timbulnya kanker 

payudara. Saat ini tidak ada pengetahuan yang cukup tentang penyebab 

kanker payudara, karena itu kesadaran deteksi dini merupakan salah satu 

cara pengendalian kanker payudara. Ketika kanker payudara terdeteksi 

dini dan diagnosis serta pengobatan yang memadai tersedia, maka akan 

ada kesempatan bahwa kanker payudara dapat disembuhkan.
6
 

Kanker payudara adalah kanker paling umum kedua di dunia dan 

merupakan kanker yang paling sering diantara perempuan dengan 

perkiraan 1,67 juta kasus kanker baru yang didiagnosis pada tahun 2012 

(25% dari semua kanker). Kasus kanker payudara lebih banyak terjadi 

didaerah kurang berkembang (883.000 kasus) dibandingkan dengan daerah 

yang lebih maju (794.000 kasus). Tingkat Incidence Rate (IR) bervariasi 

hampir empat kali lipat diseluruh wilayah dunia, mulai dari 27 kasus per 

100.000 di Afrika Tengah dan Asia Timur sampai 92 kasus per 100.000 di 

Amerika Utara.  

Kanker payudara merupakan penyebab kematian yang paling 

sering terjadi pada perempuan di daerah yang kurang berkembang 

(324.000 kematian, 14,3% dari total ). Kanker payudara menjadi penyebab 

kedua kematian akibat kanker di daerah yang lebih maju (198.000 

kematian, 15,4%) setelah kanker paru-paru. Kisaran angka kematian antar 

wilayah dunia kurang dari itu karena kelangsungan hidup yang lebih 

menguntungkan dari kanker payudara pada daerah berkembang, mulai dari 

6 kematian per 100.000 di Asia Timur sampai 20 kematian per 100.000 di 

Afrika Barat.
7
 

                                                             
6
Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan 

RI.http://www.depkes.go.id/resources/download/pusdatin/infodati/infodatin-kanker.pdf. diakses 

tanggal 22 maret 2018 jam 23.13 WIB. 
7 Pusat Data dan Informasi Kementrian Kesehatan RI , Ibid . 
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Adapun situasi penyakit kanker di Indonesia pada kuisioner Riset 

Kesehatan Dasar (Riskesdas) yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan 

Pengembangan Kesehatan, Kementrian Kesehatan RI tahun 2013, salah 

satu pertanyaan adalah apakah penduduk pernah didiagnosis oleh dokter. 

Berdasarkan wawancara tersebut, didapatkan prevalensi penderita kanker 

pada penduduk semua umur di Indonesia sebesar 1,4‰. Prevalensi kanker 

tertinggi berada pada provinsi di Yogyakarta, yaitu sebesar 4,1‰, jauh 

lebih tinggi dibandingkan dengan angka nasional. Prevalensi tertinggi 

berikutnya berada pada provinsi Jawa Tengah dan Bali, yaitu sebesar 

2,1‰ dan 2,0‰.
8
 

Tingginya prevalensi kanker di Indonesia perlu dicermati dengan 

tindakan pencegahan dan deteksi dini yang telah dilakukan oleh penyedia 

layanan kesehatan. Kasus kanker yang ditemukan pada stadium dini serta 

mendapat pengobatan yang cepat dan tepat akan memberikan kesembuhan 

dan harapan hidup lebih lama. Oleh karena itu, penting dilakukan 

pemeriksaan rutin secara berkala sebagai upaya pencegahan dan deteksi 

dini kanker. 

Berdasarkan data rutin Subdit Kanker Direktorat Penyakit Tidak 

Menular, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan 

Lingkungan, Kementerian Kesehatan RI, sampai dengan tahun 2013, 

program deteksi dini kanker serviks dan kanker payudara baru 

diselenggarakan pada 717 Puskesmas dari total 9.422 Puskesmas di 32 

provinsi. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa Puskesmas yang memiliki 

program deteksi dini masih sangat sedikit atau sekitar 7,6%.
9
 

Tingginya jumlah penderita kanker serviks dan payudara di 

Indonesia idealnya diimbangi dengan tingginya jumlah provider 

(pelaksana program, yang terdiri dari dokter umum dan bidan) dan 

                                                             
8 Mugi Wahidin, Buletin Jendela Data dan Informasi Keehatan: Deteksi Dini Kanker Leher Rahi 

dan Kanker Payudara di Indonesia 2007-2014, 2015, Kementrian Kesehatan RI, ISSN 2088-

270X. hal 13. http://www.depkes.go.id/download.php?file=download/pusdati/buletin/buletin-

kanker.pdf. diakses tanggal 22 maret 2018 jam 21.15 WIB. 
9 Mugi Wahidin , Ibid. 
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skrining di Puskesmas. Sampai dengan tahun 2013, terdapat 1.682 

provider deteksi dini kanker serviks dan kanker payudara di Indonesia 

dengan estimasi jumlah kanker serviks sebanyak 98.692 kasus dan kanker 

payudara sebanyak 61.682 kasus.
10

 

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 

796/MENKES/SK/VII/2010 tentang pedoman teknis pengendalian kanker 

payudara dan kanker leher rahim, peran bidan sebagai tenaga kesehatan 

harus mampu memberikan edukasi berupa penyuluhan Sadari sehingga 

orang sadar untuk melakukannya sebagai bentuk pencegahan kanker 

payudara. Dengan adanya edukasi berupa penyuluhan kepada remaja maka 

akan memberi pengetahuan tentang pentingnya tindakan Sadari tersebut. 

Selanjutnya pada Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 

tahun 2015 tentang Penanggulangan Kanker Payudara dan Kanker Leher 

Rahim dikatakan bahwa: 

Penanggulangan Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim adalah 

Program pelayanan kesehatan masyarakat berkesinambungan di bidang 

penyakit kanker payudara dan kanker leher rahim yang mengutamakan 

aspek promotif dan preventif kepada masyarakat disertai pelayanan 

kesehatan perorangan secara kuratif dan rehabilitatif serta paliatif yang 

berasal dari masyarakat sasaran program maupun atas inisiatif perorangan 

itu sendiri yang dilaksanakan secara komprehensif, efektif, dan efisien. 

 

Jadi sesuai dengan penjelasan pasal diatas peran serta tenaga 

kesehatan dalam melakukan upaya penanggulangan kanker harus optimal 

dan efektif memberikan pelayanan kesehatan baik perorangan maupun 

kelompok/masyarakat. 

Pemerintah Indonesia dalam upaya penanggulangan kanker, sudah 

melaksanakan secara khusus program deteksi dini kanker pada perempuan 

Indonesia untuk kanker payudara dan kanker rahim. Program tersebut 

mulai berjalan sejak tahun 2008 dengan dilakukannya “Pencanangan 

Program Nasional Deteksi Dini Kanker Payudara dan Kanker Leher 

                                                             
10 Israel A. Randonowu, Halinda Haroen, Frans E. Wantania, Profil Kanker Payudara di RSUP 

Prof. Dr. R. D. Kandou Manado tahun 2013 – 2014., Universitas Sam Ratulangi Manado. Volume 

4, No 1, Tahun 2016.https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/eclinic/article/viewFile/10972/10561. 

diakses tanggal 19 maret 2018 jam 18.45 WIB. 
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Rahim” pada april 2008 oleh ibu negara Hj. Ani Bambang Yudhoyono dan 

diperkuat dengan “Pencanangan Peran serta Masyarakat dalam 

Pencegahan dan Deteksi Dini Kanker pada Perempuan Indonesia” oleh ibu 

Negara Hj. Iriana Joko Widodo pada april deteksi dini kanker payudara 

dengan Pemeriksaan Payudara Klinis (Sadanis) dan kanker leher rahim 

dengan metode Inspeksi Visual dengan Asam Asetat (IVA). Berkat 

dukungan tersebut, periksa Sadanis dan IVA yang dilaporkan sampai 

dengan tahun 2016 menunjukkan peningkatan yang signifikan (57%) 

menjadi 1.623.913 orang dari 904.099 orang pada akhir tahun 2014. 

Kabupaten Semarang adalah salah satu kabupaten otonom di 

Provinsi Jawa Tengah. Secara administratif wilayah Kabupaten Semarang 

Terdiri dari 19 Kecamatan yang terdiri dari 208 desa dan 27 Kelurahan. 

Adapun jumlah Puskesmas pada Kabupaten Semarang berjumlah 26 

Puskesmas. Puskesmas yang menjadi lokasi penelitian yaitu Puskesmas 

Ungaran, Pringapus, Jimbaran, Somowono dan Kaliwungu. Berdasarkan 

wawancara awal pada beberapa siswa SMA mengatakan masih jarang 

dilakukan penyuluhan terkait Sadari.  

Pada studi penelitian yang dilakukan oleh Iin Yulianti, tentang 

faktor-faktor resiko kanker payudara (Studi Kasus pada Rumah Sakit Ken 

Saras Semarang) tahun 2016 menyebutkan kanker payudara di Kabupaten 

Semarang pada tahun 2013 yaitu 102 kasus dan di Kota Semarang terdapat 

832 kasus kanker payudara. Pada tahun 2015 jumlah pasien yang dirawat 

inap di Rumah Sakit Ken Saras berjumlah 610 pasien kanker payudara, 

sedangkan jumlah pasien rawat jalan 1540 pasien. Upaya pencegahan yang 

menyeluruh mulai dari upaya pendidikan masyarakat sampai upaya 

rehabilitasi perlu dilakukan sesuai porsinya masing-masing untuk 

mengatasi masalah kanker payudara. 

Hal senada juga diungkapkan oleh pada penelitian Aida Rahmatari 

dalam penelitiannya tentang anggapan kesehatan yang dirasakan wanita 

usia subur dalam memeriksakan payudara sejak dini. Pasien yang positif 

kanker payudara meningkat setiap tahun, oleh karena itu dibutuhkan upaya 
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pencegahan berupa deteksi dini dan penapisan kanker payudara, sebab 

deteksi dini dan penapisan dapat menekan angka kematian kanker 

payudara sebesar 25–30%. Menurut Setyowati et al., wanita yang memiliki 

perilaku pencegahan kurang baik memiliki risiko 7,212 kali terkena kanker 

payudara dibanding yang memiliki perilaku pencegahan baik. 

Dari data Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tegah selama 5 tahun 

terakhir terdapat jumlah penderita Kanker Payudara dengan Pemeriksaan 

Klinis (CBE).
11

 

Tabel 1. 

Data Jumlah Penderita Kanker Payudara di Kabupaten Semarang 

Tahun 
Cakupan Deteksi Dini Kanker Leher Rahim dan 

Kanker Payudara di Kabupaten Semarang 

2012 134 

2013 102 

2014 89 

2015 23 

2016 150 

Sumber: Profil Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tahun 2012-2015. 

American Cancer Society (ACS/2011) menganjurkan bahwa sadari 

perlu dilakukan oleh wanita usia 20 tahun atau lebih setiap bulannya yaitu 

pada hari ke-7 atau ke-10 setelah selesai haid. Namun seiring berjalan 

waktu, penyakit ini mulai mengarah ke usia lebih muda, maka usia remaja 

(13-20 tahun) juga perlu untuk melakukan Sadari secara rutin sebagai 

upaya pencegahan dan deteksi dini. 

Saat ini telah banyak ditemukan penderita kanker payudara pada 

usia muda, bahwa tidak sedikit remaja putri usia empat belas tahun 

menderita tumor di payudaranya. Dimana tumor tersebut terjadi bisa 

menjadi kanker, bila tidak terdeteksi lebih awal. Meskipun tidak semuanya 

                                                             
11 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah 2012-2015. 
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ganas, tetapi hal ini menunjukkan bahwa saat ini sudah ada tren gejala 

kanker payudara yang semakin tinggi di usia remaja. 

Masa remaja merupakan salah satu periode dari perkembangan 

manusia. Masa ini merupakan masa perubahan atau peralihan dari masa 

kanak-kanak ke masa dewasa yang meliputi perubahan biologik, 

psikologik, dan sosial. Sebagian besar masyarakat dan budaya, masa 

remaja pada umumnya dimulai pada usia 10-13 tahun dan berakhir pada 

usia 18-22 tahun. Masa remaja juga dikatan sebagai masa peralihan yaitu 

peralihan dari satu tahap perkembangan ke perkembangan berikutnya 

secara berkesinambungan. Pada masa ini remaja tidak dikatakan anak-anak 

maupun juga dewasa. Di mana pada masa ini remaja diberi waktu untuk 

membentuk gaya hidup dan menentukan pola perilaku, nilai-nilai dan 

sifat-sifat yang sesuai dengan yang diinginkan mereka. 

Pada masa remaja ini berkembang pertama kali dengan 

menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai 

kematangan seksual. Pada masa ini terjadi empat perubahan besar pada 

remaja yakni perubahan emosi, peran, minat pola perilaku dan sikap 

menjadi ambivalen. 

Pemahaman remaja akan kesehatan reproduksi menjadi bekal 

remaja dalam beperilaku sehat dan bertanggung jawab, namun tidak semua 

remaja memperoleh informasi yang cukup dan benar tentang kesehatan 

reproduksi. Keterbatasan pengetahuan dan pemahaman ini dapat 

membawa remaja ke arah perilaku beresiko. Sekolah menjadi tempat 

untuk mendapatkan pendidikan kesehatan, bimbingan, dan dukungan 

terkait informasi akan kesehatan reproduksi. Usaha Kesehatan Sekolah 

(UKS) sebagai wadah untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat pesera 

didik sedini mungkin. Dalam wadah UKS terdapat pelayanan kesehatan 

melalui upaya peningkatan (promotif), pencegahan (preventif), pengobatan 

(kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif). 

Seiring dengan perubahan gaya hidup dan perubahan kondisi 

lingkungan, kemungkinan besar kanker payudara menyerang usia muda 
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(<22 tahun). Berdasarkan data yang dihimpun oleh Bagian Onkologi FK 

UNUD, RSUP Sanglah, pada bulan Januari 2007- April 2012, terdapat 

lima orang remaja yang berusia 13-22 tahun menderita tumor ganas 

payudara. Hal ini menunjukan bahwa pada usia remaja, gejala kanker 

payudara semakin meningkat kasusnya. Salah satu cara untuk 

meningkatkan kesadaran remaja menurunkan kejadian kanker payudara 

adalah dengan meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku remaja putri 

tentang deteksi dini kanker payudara. Diperkirakan 95% wanita yang 

terdiagnosis pada tahap awal kanker payudara dapat bertahan hidup lebih 

dari lima tahun setelah diagnosis dan dapat menekan angka kematian 

sebesar 25-30%, sehingga banyak dokter yang merekomendasikan agar 

para wanita menjalani Sadari. 

Berdasarkan hal tersebut diatas, peran bidan sangat penting sebagai 

edukator yaitu memberikan penyuluhan-penyuluhan kesehatan yang 

meliputi pendidikan Sadari. Pendidikan kesehatan tentang pemeriksaan 

sendiri akan menambah pengetahuan perempuan tentang pemeriksaan 

payudara sendiri sehingga akan meningkatkan status kesehatan 

perempuan.
12

 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Rumah Sakit Hasan Sadikin 

Bandung di Provinsi Jawa Barat selama Tahun 2011 jumlah kunjungan 

pasien dengan keluhan menderita benjolan pada payudara atau kanker 

payudara mengalami kenaikan yang signifikan yaitu sebanyak 1.502 

terdiri dari kriteria remaja berumur 11-24 tahun sebanyak 45 0rang 

sedangkan usia 25-44 tahun sebnyak 673 orang dan usia lebih dari 45 

tahun sebagai sisanya masih menempati urutan pertama jumlah penderita 

kanker payudara.
13

 

                                                             
12 Widiastini Putu, 2016, Penyuluhan Meningkatkan Pengetahuan, Sikap dan Perilaku tentang 

Pemeriksaan Payudara Sendiri (Sadari) dalam Upaya Deteksi Awal Kanker Payudara pada Siswi 

di Sman Mengwi Badung, 2016, STIKES Bina Usada Bali, Volume 5, No 1, hal 76-

77.https://media.neliti.com/media/publications/76469-ID-penyuluhan-meningkatkan pengetahuan-

sika.pdf. diakses pada 27 April 2018 jam 22.12 WIB 
13 Utama Ladunni Lubis, Pengetahuan Remaja Putri tentang Pemeriksaan Payudara Sendiri 

(Sadari) dengan Perilaku Sadari, 2017, Stikes Aisyah, ISSN 2502-4825 (print), ISSN 2502-9495 

https://media.neliti.com/media/publications/76469-ID-penyuluhan-meningkatkan%20pengetahuan-sika.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/76469-ID-penyuluhan-meningkatkan%20pengetahuan-sika.pdf
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Wanita yang melakukan deteksi dini kanker payudara dapat 

dikatakan masih sedikit. Padahal pentingnya memeriksakan payudara 

sejak dini adalah untuk mengetahui payudara seorang wanita dalam 

keadaan normal atau tidak. Permasalahan yang terjadi adalah penanganan 

kanker di Indonesia masih kurang optimal, karena hampir 70% kasus baru 

ditemukan dalam stadium tiga dan stadium empat. Kesembuhan kanker 

ditentukan oleh kondisi kanker payudara saat pertama kali ditemukan. 

Kanker yang ditemukan pada stadium I kemungkinan kesembuhan 

mencapai 80–90%. Pada stadium II di mana kanker mulai menjalar ke 

kelenjar limfa di sekitar payudara, kemungkinan kesembuhan menurun 

menjadi 60–70%. Kemungkinan kesembuhan semakin menurun pada 

penderita stadium III yaitu 30–40%. Keadaan terburuk pada stadium IV 

dengan kemungkinan kesembuhan kurang dari 10%.
14

 

Latar belakang pemikiran yang mendasari tingginya angka 

penderita kanker payudara maka Sadari merupakan upaya deteksi dini atau 

pencegahan kanker payudara yaitu dengan melakukan Sadari. Sadari 

adalah tindakan deteksi dini terhadap adanya gejala-gejala kanker 

payudara. Metode ini sangat mudah dan sederhana, namun diharapkan 

dapat menekan tingginya angka penderita kanker payudara, karena 

semakin awal terdeteksi maka semakin cepat proses pengobatan yang 

diperlukan. Sadari dianjurkan pada wanita, terutama pada wanita dengan 

usia mulai dari 16 tahun. Karena wanita dengan usia subur 16-45 tahun 

sangat berisiko terkena penyakit kanker payudara, sehingga wanita harus 

selalu sadar akan kesehatan payudaranya yaitu dengan cara rutin 

memeriksa payudaranya sebagai upaya awal pencegahan penyakit kanker 

payudara. Cukup dimulai dengan cara yang paling mudah dan sederhana 

                                                                                                                                                                       
(online), hal 81-86 http://media.neliti.com/media/publications/195273-ID-pengetahuan-remaja-

putri-tentang-pemerik.pdf diakses tanggal 11 april 2018 jam 17.20 WIB. 
14 Rahmatari Aida, Anggapan Kesehatan Yang Dirasakan Wanita Usia Subur Dalam 

Memeriksakan Payudara Sejak Dini, Universitas Airlangga. Volume 2, No 3, September 2014. 

Hal309-320. https://e-journal.unair.ac.id/JBE/article/viewFile/1298/1057 diakses tanggal 23 maret 

2018 jam 20.15 WIB. 

http://media.neliti.com/media/publications/195273-ID-pengetahuan-remaja-putri-tentang-pemerik.pdf
http://media.neliti.com/media/publications/195273-ID-pengetahuan-remaja-putri-tentang-pemerik.pdf
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yang dapat dilakukan sendiri di rumah dan dilakukan setiap seminggu 

setelah selesai masa menstruasi yakni dengan Sadari. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka pada kesempatan ini 

penulis berkeinginan untuk melaksanakan penilitian dengan judul “Peran 

Bidan Puskesmas dalam Program Kesehatan Sekolah untuk 

Penyadaran Pemeriksaan Payudara Sendiri (Sadari) pada Siswi-Siswi 

Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Semarang”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah tersebut di atas, 

dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana implementasi Pasal 79 ayat (1) UU Nomer 36 tahun 2009 

tentang kesehatan sekolah untuk penyadaran pemeriksaan payudara 

sendiri (Sadari) pada siswi-siswi Sekolah Menengah Atas di 

Kabupaten Semarang? 

2. Bagaimana peran bidan puskesmas dalam program kesehatan sekolah 

untuk penyadaran pemeriksaan payudara sendiri (Sadari) pada siswi-

siswi Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Semarang?  

3. Faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat peran bidan 

puskesmas dalam program kesehatan sekolah untuk penyadaran 

pemeriksaan payudara sendiri (Sadari) pada siswi-siswi Sekolah 

Menengah Atas di Kabupaten Semarang?  

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui peran bidan puskesmas dalam program 

kesehatan sekolah untuk penyadaran pemeriksaan payudara sendiri 

(Sadari) pada siswi-siswi sekolah menengah atas di Kabupaten 

Semarang. 
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2. Tujuan Khusus 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini 

adalah : 

a. Untuk mengetahui implementasi Pasal 79 ayat (1) ) UU Nomer 

36 tahun 2009 tentang kesehatan sekolah pada siswi-siswi 

sekolah menengah atas di Kabupaten Semarang  

b. Untuk mengetahui peran bidan puskesmas dalam program 

kesehatan sekolah untuk penyadaran pemeriksaan payudara 

sendiri (Sadari) pada siswi-siswi sekolah menengah atas di 

Kabupaten Semarang. 

c. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mendukung dan 

menghambat peran bidan puskesmas dalam program kesehatan 

sekolah untuk penyadaran pemeriksaan payudara sendiri 

(Sadari) pada siswi-siswi sekolah menengah atas di Kabupaten 

Semarang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penulis mempunyai keyakinan bahwa penulisan yang dilakukan 

oleh penulis akan banyak memiliki manfaat. Manfaat penulisan ini dapat 

dijabarkan dalam beberapa manfaat sebagai berikut :  

1. Manfaat Teoritis 

Penulisan ini sangat bermanfaat dan pengembangan ilmu hukum 

khususnya dalam pengkajian hukum kesehatan dalam Implementasi 

Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 Pasal 79 Ayat (1) 

Tentang Peran Bidan Terhadap Kesehatan Sekolah Dalam Pemeriksaan 

Payudara Sendiri (Sadari) pada usia Sekolah Menengah Atas. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan 

serta sebagai persyaratan untuk memenuhi kelulusan MHKes pada 

Program Studi Magister Hukum Kesehatan. 
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b. Bagi Puskesmas 

Penelitian ini diharapkan sebagai evaluasi dalam pelaksanaan 

pelayanan kesehatan sekolah. 

c. Bagi Bidan 

Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran tentang pentingnya 

pelaksanaan pelayanan kesehatan sekolah. 

3. Manfaat Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, 

teori, dan konsep dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan berhubungan 

dengan Pemeriksaan Payudara Sendiri (Sadari) sesuai dengan Undang-

Undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 Pasal 79 Ayat (1) tentang 

Kesehatan Sekolah. 

 

E. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Metode penelitian adalah mengandung uraian tentang materi 

penelitian, jalan penelitian, data yang akan dikumpulkan,  dan analisis data 

serta hasil rancangan tesis. 

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis 

(socio-legal approach), hukum tidak dikonsepsikan sebagai suatu gejala 

normatif yang mandiri (otonom), tetapi sebagai institusi sosial yang 

dikaitkan secara riil dengan variabel-variabel sosial lainnya.
15

 Metode 

pendekatan yuridis sosiologis merupakan cara atau prosedur yang 

digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti sifat 

hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan hidup dalam masyarakat.  

Faktor yuridis adalah seperangkat aturan yang berhubungan dengan peran 

bidan dalam penyadaran Sadari pada kesehatan sekolah usia sekolah 

menengah atas yaitu sesuai dengan UUD RI 45 Pasal 28 H ayat (1), 

undang-undang kesehatan No 36 tahun 2009, PERMENKES No 28 tahun 

                                                             
15

Ronny Hanitijo S, 1990,  Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia, 

Hal 34. 



18 
 

2017 tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan, PERMENKES No 

75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Adapun Faktor 

sosiologisnya adalah pelaksanaan peran bidan dalam penyadaran Sadari 

pada kesehatan sekolah usia Sekolah Menengah Atas. 

 

2. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif analitik, yaitu membuat deskripsi atau gambaran secara 

sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat dan hubungan antara 

fenomena atau gejala yang diteliti sambil menganalisanya, yaitu mencari 

sebab akibat dari suatu hal dan menguraikannya secara konsisten dan 

sistematis serta logis.
16

 

 

3. Variabel dan Definisi Operasional 

a. Adapun variabel yang akan diteliti terdiri dari dua variabel yaitu 

variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas). 

Adapun variabel dependen yaitu: 

1) Peran 

Peran adalah suatu tindakan atau aktifitas yang diharapkan 

oleh masyarakat atau pihak lainnya untuk dilakukan oleh 

seseorang sesuai dengan status yang mereka miliki sehingga 

peran atau peranan tersebut dapat dirasakan pengaruhnya 

dalam lingkungan sekitar. Peran bidan dalam hal ini sebagai 

edukator yaitu dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan 

kesehatan tentang penyadaran pemeriksaan payudara sendiri 

(Sadari). 

2) Bidan 

Bidan adalah seorang perempuan yang sudah lulus dari 

pendidikan bidan yang diakui oleh pemerintah dan organisasi  

profesi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 

                                                             
16 Bambang Sunggono, 2007, Metode Penelitian Hukum, Jakarta Rajagrafindo Persada, Hal. 35. 



19 
 

(NKRI) serta memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk 

diregister, sertifikasi dan atau secara sah mendapat lisensi 

untuk menjalankan praktek kebidanan. 

3) Puskesmas 

Puskesmas adalah unit teknis pelayanan Dinas Kesehatan 

kabupaten/kota yang bertanggung jawab dalam 

menyelenggarakan pembangunan kesehatan disatu atau 

disebagian wilayah kecamatan yang mempunyai fungsi sebagai 

pusat pembangunan kesehatan masyarakat, pusat 

pemberdayaan masyarakat, dan pusat pelayanan kesehatan 

tingkat pertama dalam rangka pencapaian keberhasilan fungsi 

Puskesmas sebagai ujung tombak pembangunan bidang 

kesehatan. 

Adapun variabel Independen yaitu: 

4) Sadari 

Sadari adalah pemeriksaan payudara sendiri yang bertujuan 

untuk mengetahui ada tidaknya kanker dalam payudara wanita. 

Sadari ini merupakan pemeriksaan yang mudah dilakukan oleh 

setiap wanita untuk mencari benjolan atau kelainan lainnya. 

5) Kesehatan Sekolah 

Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)  merupakan salah satu usaha 

kesehatan pokok yang dilaksanakan oleh puskesmas dan usaha 

kesehatan masyarakat yag dijalankan di sekolah-sekolah 

dengan anak didik serta lingkungan sekolahnya sebagai 

sasaran utama. 

6) Usia Sekolah Menengah Atas 

Usia sekolah menengah atas atau usia remaja merupakan 

periode masa transisi dari masa anak ke masa dewasa yang 

ditandai dengan percepatan perkembangan fisik, mental, 

emosional dan sosial. 
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4. Subyek dan Obyek Penelitian 

a. Subyek penelitian adalah yang dimanfaatkan untuk memberikan 

informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.
17

 Penelitian 

ini akan menggunakan subyek penelitian Bidan, Kepala Puskesmas 

dan Siswi. Adapun subjek penelitian dipilih berdasarkan kriteria 

sebagai berikut: 

1) Bidan 

a) Bidan yang telah bekerja selama 3 tahun di puskesmas. 

b) Bidan yang memegang program kesehatan sekolah. 

2) Siswi 

a) Siswi Jenis kelamin perempuan. 

b) Siswi kelas 2 Sekolah Menengah Atas. 

c) Siswi anggota UKS. 

Obyek penelitian merupakan hal yang menjadi titik 

perhatian dari suatu penelitian, titik perhatian tersebut 

berupa substansi atau materi yang diteliti atau dipecahkan 

permasalahannya menggunakan teori-teori yang 

bersangkutan.
18

 Obyek yang menjadi tempat penelitian 

yaitu Puskesmas dengan jenis akreditasi berbeda yaitu 

terakreditasi dasar, madya, utama dan paripurna berjumlah 

5 puskesmas. 

Adapun penelitian yang akan dilakukan adalah peran bidan tentang 

kesehatan sekolah dalam penyadaran pemeriksaan payudara sendiri 

(Sadari) pada usia Sekolah Menengah Atas.  

 

 

 

 

                                                             
17Lexy J Moleong, 2010,  Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

Hal 132. 
18Ratna Nyoman Kutha, 2010, Metodologi Penelitian, Kajian Budaya dan Ilmu sosial Humaniora 

pada Umumnya.Pustaka Pelajar: Yogyakarta, Hal 12. 
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5. Jenis Data 

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data primer 

dan sekunder. 

a. Data Lapangan 

Data lapangan yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya 

baik melalui wawancara, observasi maupun laporan yang kemudian 

diolah oleh peneliti. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen 

resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil 

penelitia dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan 

perundang-undangan. Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi: 

1) Bahan Hukum Primer 

a) Undang-Undang Dasar 1945. 

b) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. 

c) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga 

Kesehatan. 

d) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2014 

tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. 

e) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2017 

tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan. 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah:  

a) Jurnal-jurnal mengenai Sadari. 

b) Hasil laporan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. 

c) Buku tentang Sadari dan Kanker Payudara. 
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3) Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier merupakan penjelasan mengenai bahan 

hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari 

ensiklopedia, kamus, surat kabar, majalah, dan sebagainya.
19

 

 

6. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang dilakukan 

adalah: 

1) Studi Lapangan  

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh 

melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden. Studi 

lapangan bertujuan untuk mengumpulkan data primer. Data primer 

dalam penelitian ini adalah: 

Wawancara 

Wawancara adal ah proses memperoleh keterangan untuk 

tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka 

antara pewawancara dan informan atau orang yang 

diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman 

wawancara.
20

 

Dalam penelitian ini akan dilakukan wawancara mendalam 

kepada responden dan narasumber. Wawancara mendalam 

merupakan salah satu teknik pengumpulan data, yang dilakukan 

antara informan atau responden dengan pewawancara yang 

terampil, yang ditandai dengan penggalian mendalam tentang 

segala sesuatu tentang masalah penelitian dengan menggunakan 

pertanyaan terbuka.  

Hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang 

berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor itu 

                                                             
19 Ronny Hanitijo S., Op. Cit., Hal 53. 
20

 Joko Subagyo, 2011, Metode Penelitian dalam Teori dan Hukum, Jakarta: Rineka Cipta., Hal 

39. 
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ialah: pewawancara, yang diwawancarai, topik penelitian yang 

tertuang dalam daftar pertanyaan dan situasi wawancara.
21

 

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan terhadap: 

1) Narasumber: kepala puskesmas berjumlah 5 orang dan 

bidan berjumlah 5 orang 

2) Responden: siswi berjumlah 5 orang setiap sekolah 

3) Sekolah: sekolah terdiri dari SMA N 1 Ungaran, MA 

Darul Ma’arif Pringapus, SMK Theresiana Bandungan, 

SMA Muhammadiyah Sumowono dan SMK N 1 

Kaliwungu. 

Dalam penelitian ini adalah bidan dan kepala puskesmas 

yang bekerja di puskesmas yang menjadi tempat penelitian, 

teknik sampel yang digunakan yaitu non probability sampling, 

dengan metode pengambilan sampel adalah purposive sampling 

(ditentukan oleh peneliti sendiri berdasarkan kemauannya). 

Adapun teknik sampel yang digunakan untuk responden siswi 

SMA sederajat menggunakan teknik random sampling. Teknik 

random sampling yaitu teknik pengambilan sampel secara 

sembarangan atau tanpa pilih atau secara rambang, tetapi 

dimana setiap objek atau individu atau gejala yang memenuhi 

syarat mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi 

sampel.
22

 

Untuk menentukan sampel pada purposive sampling 

persyaratannya sebagai berikut :  

1) Harus didasarkan pada ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik 

tertentu yang merupakan ciri populasi utama. 

2) Subjek yang diambil sebagai sampel harus benar-benar 

merupakan subjek yang mengandung ciri-ciri yang terdapat 

pada populasi. Adapun populasi pada penelitian ini yaitu 

                                                             
21 Ronny Hanitijo S, Op.,cit, Hal 57.  
22 Ibid., Hal 47. 
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Kepala Puskesmas berjumlah 5 orang, bidan berjumlah 5 

orang, dan siswi berjumlah 5 orang setiap sekolah.   

3) Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan teliti 

pada studi pendahuluan.
23

 

2) Studi Kepustakaan 

Data  kepustakaan yang diperoeh melalui penelitian kepustakaan 

yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, 

dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.
24

 

Tujuan dan kegunaan studi pustaka pada dasarnya adalah 

menunjukkan jalan pemecahan masalah penelitian. 

 

7. Metode Analisis Data 

Langkah-langkah analisa data yang dilakukan adalah: 

a) Pengumpulan data 

Tahap dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data 

primer dengan melakukan wawancara terhadap responden dan 

narasumber yang telah ditentukan. data hasil wawancara 

tersebut selanjutnya akan diuraikan dalam bentuk narasi, setelah 

itu data sekunder yang berupa bahan hukum primer yaitu 

perundang-undangan yang berkaitan dengan peran bidan dalam 

penyadaran Sadari. bahan hukum sekunder yaitu hasil-hasil 

penelitian, buku-buku teks, buku catatan kesehatan (kanker 

payudara dan Sadari), berita internet, dan bahan dan hukum 

tersier yaitu merupakan bahan hukum yang memberikan 

kejelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder selanjutnya akan dikumpulkan menjadi satu dalam 

kajian kepustakaan. 

 

 

                                                             
23 Ibid., Hal 51. 
24Ibid, Hal. 52. 
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b) Penyajian Data 

Dalam metode penyajian data maka data yang telah di 

peroleh diperiksa, diteliti apakah sesuai dengan kenyataan dan 

dapat dipertanggung jawabkan kebenarnya. Setelah proses 

pengolahan data selesai, data disusun secara sistematis dan 

disajikan dalam bentuk teks (texstular), penyajian data dalam 

bentuk kalimat.
25

 

Selanjutnya data yang telah diolah dan disajikan kemudia 

dianalisis. Analisis data merupakan kegiatan melakukan kajian 

atau telah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan 

teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Metode analisis 

data pada penelitian ini adalah metode kualitatif.
26

 

Analisis kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu 

dalam bentuk kalimat teratur, runtut, logis tidak tumpang tindih 

dan efektif. Sehingga memudahkan interpretasi data dan 

pemahaman hasil analisis.
27

 

 

8. Penyajian Tesis 

Penyajian tesis dalam penelitin ini akan diuraiakan dalam suatu 

rancangan sistematika penulisan tesis secara narasi, sehingga dapat 

tergambarkan apa yang dituliskan bila penelitian dilakukan. Sistematika 

dalam penelitian ini adalah : 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian 

dan penyajian tesis. 

 

                                                             
25 Notoatmodjo, 2002, Metodologi Penelitian Kesehatan, Jakarta: Rineka Cipta, Hal 194. 
26

Ghony Djunaidi dan Fauzan Almanshur, 2014, Metode Penelitian Kualitatif, Yogyakarta: Ar-

Ruzz Media, Hal 246. 
27Ibid. 
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 BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab tinjauan pustaka ini akan diuraikan tentang 

kerangka konsep penelitian dan kerangka teori dalam 

bentuk diagram, kemudian diuraikan tentang Pelayanan 

Kesehatan, Peran, Bidan, Pusat Kesehatan Masyarakat, 

Kesehatan Reproduksi, Kesehatan Sekolah dan Pelayanan 

Kesehatan Remaja. 

 BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan menguraikan gambaran tentang 

implementasi Pasal 79 ayat (1) tentang kesehatan sekolah 

pada siswi-siswi sekolah menengah atas, peran bidan 

puskesmas dalam program kesehatan sekolah untuk 

penyadaran pemeriksaan payudara sendiri (Sadari) pada 

siswi-siswi sekolah menengah atas, serta Faktor-faktor 

yang mendukung dan menghambat peran bidan puskesmas 

dalam program kesehatan sekolah untuk penyadaran 

pemeriksaan payudara sendiri (Sadari) pada siswi-siswi 

Sekolah Menengah Atas. 

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan yang memuat uraian singkat tentang 

permasalahan yang dibahas yakni: Peran Bidan Puskesmas 

dalam Program Kesehatan Sekolah untuk Penyadaran 

Pemeriksaan Payudara Sendiri (Sadari) pada Siswi-Siswi 

Sekolah Menengah Atas. Sedangkan saran berisikan 

berbagai masukan kepada pihak yang terkait yaitu bidan 

dalam pelaksanaan program kesehatan sekolah. 
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F. Kerangka Pemikiran 

1. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia tahun 1945 

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 

tentang Kesehatan 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

28 tahun 2017 tentang Izin dan 

Penyelenggaraan Praktik Bidan 

Bidan 

Penyuluhan Sadari 

pada Usia Sekolah 

Menengah Atas 

Remaja Sehat 

Siswi 

Pasal 28 H ayat 1 Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan 

batin, bertempat tnggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang 

baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

75 tahun 2014 tentang Pusat 

Kesehatan Masyarakat 


