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Pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) merupakan salah satu 
cara yang efisien dan efektif sebagai pendeteksi dini kanker payudara 
selain mammografi. Dengan SADARI ini perempuan dapat melakukannya 
secara mandiri tanpa mengeluarkan biaya untuk melakukannya serta 
dapat meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan adanya suatu benjolan 
yang tidak normal pada payudara. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui hubungan pengetahuan dan sikap dengan pemeriksaan 
payudara sendiri pada remaja putri Kelas 2 dan 3 SMA Negeri 8 
Kabupaten Sidrap Tahun 2020. 

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif analitik dengan 
desain cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah remaja putri 
kelas 2 dan 3 SMAN 8 Sidrap sebanyak 102 siswi. Teknik pengambilan 
sampel yaitu purposive sampling yaitu kelas 2 sebanyak 23 siswa dan 
kelas 3 sebanyak 17 siswa dengan total 40 sampel. Metode analisis data 
menggunakan uji bivariat dengan uji kolerasi chi square. 

Dari Hasil penelitian diperoleh bahwa pengetahuan terdapat 
hubungan terhadap pemeriksaan payudara sendiri yaitu (p= 0,016<0,05) 
dan sikap terdapat hubungan terhadap pemeriksaan payudara sendiri 
yaitu (p= 0,023<0,05) pada remaja putri kelas 2 dan 3 di SMA Negeri 8 
Kabupaten Sidrap tahun 2020. 

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah semua variabel terdapat 
hubungan dengan pemeriksaan payudara sendiri pada remaja putri kelas 
2 dan 3 di SMA Negeri 8 Kabupaten Sidrap tahun 2020. Saran pada 
penelitian ini ialah mengenai pengetahuan disarankan agar terus 
melakukan sosoalisasi kepada siswi terkait dengan pemeriksaan 
payudara sendiri oleh pihak pihak sekolah maupun instasi lain dan sikap 
disarankan agar selalu mempertahankan dan terus mendapat bimbingan 
lansung dari pihak sekolah mapun dari orang tua terkait dengan 
pemeriksaan payudara sendiri. 
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