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Salah satu penyakit yang cukup sering 
terjadi pada wanita dan mematikan adalah kanker 
payudara.  

APAKAH KANKER PAYUDARA ITU ? 

Kanker payudara adalah tumor ganas yang 
menyerang payudara akibat dari pertumbuhan sel 
yang tidak terkendali. Sering kali terdeteksi pada 
saat stadium lanjut dimana terapi yang diberikan 
seringkali tidak dapat membuat pasien bertahan 
dan berakhir dalam kematian dan kesakitan. 

PENYEBAB KANKER PAYUDARA : 
 Faktor external : Bahan-bahan 

karsinogen (Bahan kimia, radiasi, zat 
pewarna, minyak jelantah, dll). 

 Faktor internal : Hormon, 
keturunan (riwayat keluarga seperti 
ibu,kakak atau adik perempuan 
pernah menderita kanker), sistem 
kekebalan tubuh dan kondisi 
metabolisme tubuh. 
 

TANDA DAN GEJALA KANKER PAYUDARA : 
 Tonjolan pada payudara 
 Putting susu mengeluarkan cairan 

(seperti nanah) 
 Perubahan kesimetrisan payudara 
 Perubahan temperatur kulit (hangat, 

panas, kemerahan) 
 Pembengkakan kelenjar-kelenjar limfe 

di ketiak / lengan atas. 

BAGAIMANA CARA MENEDETEKSI DINI KANKER 
PAYUDARA ? 

Cara yang paling tepat dan peling murah 
dan bisa dilakukan setiap saat yaitu dengan 
menggunakan SADARI ( Periksa Payudara Sendiri) 
cara ini bisa dilakukan sendiri dirumah. 

BAGAIMANA CARA MELAKUKAN SADARI ? 

Pemeriksaan payudara dapat dilakukan 
dengan melihat perubahan di hadapan cermin dan 
melihat perubahan bentuk payudara dengan cara 
berbaring. 

1. Melihat Perubahan Di Hadapan Cermin. 
Lihat pada cermin , bentuk dan 
keseimbangan bentuk payudara (simetris 
atau tidak). Cara melakukan :  

o Tahap 1 

 

 

Melihat perubahan bentuk dan besarnya payudara, 
perubahan puting susu, serta kulit payudara di 
depan kaca. Sambil berdiri tegak depan cermin, 
posisi kedua lengan lurus ke bawah disamping 
badan. 

o Tahap 2 

 
 

 

Periksa payudara dengan tangan diangkat di atas 
kepala. Dengan maksud untuk melihat retraksi 
kulit atau perlekatan tumor terhadap otot atau 
fascia dibawahnya. 

Tahap 3 

 
 

 

Berdiri tegak di depan cermin dengan tangan 
disamping kanan dan kiri. Miringkan badan ke 
kanan dan kiri untuk melihat perubahan pada 
payudara. 

o Tahap 4 

 
 

 

Menegangkan otot-otot bagian dada dengan 
berkacak pinggang/ tangan menekan pinggul 
dimaksudkan untuk menegangkan otot di daerah 
axilla. 

2. Melihat Perubahan Bentuk Payudara 
Dengan Berbaring.  

o Tahap 1. Persiapan 

 
 

 

 

Dimulai dari payudara kanan. Baring menghadap 
ke kiri dengan membengkokkan kedua lutut Anda. 
Letakkan bantal atau handuk mandi yang telah 
dilipat di bawah bahu sebelah kanan untuk 
menaikan bagian yang akan diperiksa. Kemudian 
letakkan tangan kanan Anda di bawah kepala. 
Gunakan tangan kiri Anda untuk memeriksa 
payudara kanan .Gunakan telapak jari-jari Anda 
untuk memeriksa sembarang benjolan atau 
penebalan. Periksa payudara Anda dengan 
menggunakan Vertical Strip dan Circular. 



o Tahap 2. Pemeriksaan Payudara dengan 
Vertical Strip 

 

 

  
Memeriksa seluruh bagian payudara dengan cara 
vertical, dari tulang selangka di bagian atas ke 
bra-line di bagian bawah, dan garis tengah 
antara kedua payudara ke garis tengah bagian 
ketiak Anda. Gunakan tangan kiri untuk 
mengawali pijatan pada ketiak. Kemudian putar 
dan tekan kuat untuk merasakan benjolan. 
Gerakkan tangan Anda perlahan-lahan ke bawah 
bra line dengan putaran ringan dan tekan kuat di 
setiap tempat. Di bagian bawah bra line, 
bergerak kurang lebih 2 cm kekiri dan terus ke 
arah atas menuju tulang selangka dengan 
memutar dan menekan. Bergeraklah ke atas dan 
ke bawah mengikuti pijatan dan meliputi seluruh 
bagian yang ditunjuk. 

o Tahap 3. Pemeriksaan Payudara dengan Cara 
Memutar. 

 

 

 

Berawal dari bagian atas payudara Anda, buat 
putaran yang besar. Bergeraklah sekeliling 
payudara dengan memperhatikan benjolan yang 
luar biasa. Buatlah sekurang-kurangnya tiga 
putaran kecil sampai ke puting payudara. Lakukan 
sebanyak 2 kali. Sekali dengan tekanan ringan dan 
sekali dengan tekanan kuat. Jangan lupa periksa 
bagian bawah areola mammae. 

o Tahap 4. Pemeriksaan Cairan Di Puting 
Payudara. 

 
 

 

Menggunakan kedua tangan, kemudian tekan 
payudara Anda untuk melihat adanya cairan 
abnormal dari puting payudara. 

o Tahap 5. Memeriksa Ketiak  

 
 

 

Letakkan tangan kanan Anda ke samping dan 
rasakan ketiak Anda dengan teliti, apakah teraba 
benjolan abnormal atau tidak. 

INGATLAH!!!! 
 Jika kanker dapat ditemukan secara dini 

(yaitu bila ukuran tumor masih kecil dari 
1 cm) dan ditangani dengan cepat dan 
tepat, akan memberikan harapan 
kesembuhan, dan harapan hidup lebih 
lama. 

 Penggunaan (pemberian) obat-obatan 
hormonal sebaiknya sepengetahuan 
dokter. 

PESAN 

Jika ditemukan kanker pada stadium dini 
dan dianjurkan operasi, jangan menunda 
operasi tersebut, karena bila operasi 
dilakukan dengan segera, kanker lebih 
mudah disembuhkan. 
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LEMBAR BERITA ACARA REVISI SIDANG KARYA TULIS ILMIAH 

 

Nama Mahasiswa : Safitri Aprilia 

Judul KTI :Asuhan Keperawatan Keluarga Dengan Salah Satu  

Anggota Keluarga Yang Mengalami kanker payudara 

dengan masalah utama gangguan rasa nyaman nyeri di 

puskesmas Sidotopo Wetan Surabaya 
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No. Tanggal Yang Di Revisi Hasil Revisi TTD 

1.  

 

 

 

 

2.  
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4.  

 

 

 

 

 

5.  

 

 

 

7 oktober 

2015 

 

 

 

7 oktober 

2015 

 

 

 

7 oktober 

2015 

 

 

 

7 oktober 

2015 

 

 

 

 

7 oktober 

2015 

 

 

 

Abstrak 

 

 

 

 

Bab 1 : Latar Belakang 

 

 

 

 

Bab 2 : Diagnosa 

Keperawatan, Perencanaan 

Keperawatan. 

 

 

Bab 3 : Diagnosa 

Keperawatan, Implementasi 

Keperawatan. 

 

 

 

Bab 4 : Diagnosa 

Keperawatan 

 

 

 

Telah diperbaiki 

Abstrak untuk hasil 

yang diperoleh dalam 

studi kasus 

 

Telah diperbaiki bab 1 

untuk latar belakang 

ditambahi dengan 

kronologis masalah 

 

Telah diperbaiki bab 2 

ditambahi dengan 

mengganti diagnosa 

yang sesuai 

 

Telah diperbaiki bab 3 

dengan mengganti 

diagnosa dan 

menambahi 

implementasi 

 

Telah diperbaiki bab 4 

dengan menyesuaikan 

diagnosa bab 2 dan 

bab 3. 
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8 oktober 

2015 

 

 

8 oktober 

2015 

 

 

8 oktober 

2015 

 

 

 

8 oktober 

2015 

 

 

 

 

 

8 oktober 

2015 

 

 

 

 

 

8 oktober 

2015 

 

 

 

 

Judul 

 

 

 

Abstrak 

 

 

 

Bab 1 : Latar Belakang 

 

 

 

 

Bab 2 : penulisan-

penulisan huruf besar 

dan pengurangan 

konsep keluarga yang 

tidak digunakan 

 

 

Bab 3 : Genogram 

 

 

 

 

 

 

Bab 4 : Evaluasi 

Telah diperbaiki dan 

disesuaikan 

 

 

Telah diperbaiki Abstrak 

untuk penulisan-penulisan 

 

 

Telah diperbaiki bab 1 

untuk latar belakang 

kanker post kemoterapi 

 

 

Telah diperbaiki sesuai 

yang direvisi 

 

 

 

 

 

Telah diperbaiki bab 3 

dengan tanda pasien 

panah, umur dan 

penulisan-penulisan huruf 

besar. 

 

 

Telah diperbaiki bab 4 

dengan ditambahi 

perbandingan tinjauan 

teori, kasus, dan opini. 

 

 



 



SATUAN ACARA PENYULUHAN 

(SAP) 

 

Pokok Bahasan : Kanker Payudara 

Sub pokok bahasan : Mengenal Lebih Jauh tentang Kanker Payudara 

Sasaran  : Keluarga dan Klien dengan Penyakit Kanker Payudara 

Waktu   : 30 menit 

Tanggal  : 5 Juli 2015 

Tempat  : Sidotopo Wetan Baru no.25 Surabaya 

 

I. Tujuan Intruksional Umum (TIU) 

Setelah mengikuti penyuluhan selama 30 menit, diharap sasaran mampu 

mengetahui tentang kanker payudara. 

II. Tujuan Intruksional Khusus (TIK) 

Setelah diberikan penyuluhan selama 30 menit, sasaran dapat : 

1. Menyebutkan pengertian kanker payudara 

2. Menyebutkan penyebab kanker payudara 

3. Menyebutkan 2 dari 5 tanda dan gejala kanker payudara 

4. Menyebutkan 1 dari 3 cara-cara memeriksa payudara sendiri 

III. Sasaran Penyuluhan 

Keluarga dan klien dengan penyakit kanker payudara 

 



IV. Materi Penyuluhan 

1. Pengertian kanker payudara 

2. Penyebab kanker payudara 

3. Tanda dan gejala kanker payudara 

4. Cara-cara memeriksa payudara sendiri 

V. Metode 

1. Ceramah 

2. Diskusi dan Tanya Jawab 

VI. Kegiatan Pengajaran 



NO TAHAPAN KEGIATAN DAN 

PENGAJARAN 

KEGIATAN SASARAN 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Persiapan dan 

perkenalan  5 

menit 

 

 

 

 

 

Penyampain 

materi 15 

menit 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluasi 10 

menit 

- Mengenalkan diri 

- Membina hubungan 

saling percaya 

- Persiapan alat 

 

 

 

 

- Menjelaskan 

pengertian kanker 

payudara 

- Menjelaskan penyebab 

kanker payudara 

- Menjelaskan tanda dan 

gejala kanker payudara 

- Menjelaskan cara-cara 

memeriksa payudara 

sendiri  

- Melakukan Tanya 

jawab sesuai materi 

yang telah 

disampaikan 

- Melakukan terminasi 

- Mendengarkan 

- Memberikan 

respon positif 

untuk mengikuti 

pengajaran 

- Memperhatikan 

alat yang 

digunakan 

- Mendengarkan 

penjelasan 

- Mendengarkan 

penjelasan 

- Mendengarkan 

penjelasan 

- Mendengarkan 

penjelasan 

 

 

- Menjawab 

pertanyaan 

- Memberikan salam 

perpisahan 



 

VII. Media & Sumber 

 Media : Leaflet 

 Sumber :  

Kesehatan wanita diatas umur 40 tahun : Caroline J.Bohme MD., dkk. 

VIII. Evaluasi 

a. Evaluasi struktur 

 - Media telah dipersiapkan 

 - Keluarga dan klien siap diberikan penyuluhan kesehatan 

 - Kontrak waktu dan tempat sudah disepakati 

b. Evaluasi proses 

 - Waktu dan tempat sesuai kontrak 

 - Keluarga dan klien kooperatif saat dilakukan pendidikan kesehatan 

c. Evaluasi hasil 

         - Keluarga dan klien dapat memahami materi dengan baik 

IX. Lampiran  

 Materi 

 

 

 

 

 

 



Lampiran Materi  

 

KANKER PAYUDARA 

 

1. Pengertian kanker 

Kanker adalah pertumbuhan & perkembangan sel yang abnormal atau tidak 

terkendali.  Kanker payudara adalah tumor ganas yang menyerang payudara 

akibat dari pertumbuhan sel yang tidak terkendali. 

2. Penyebab kanker payudara 

Kanker dapat disebabkan banyak faktor, antara lain : 

 Faktor external : Bahan-bahan karsinogen (Bahan kimia, radiasi, zat 

pewarna, minyak jelantah, dll). 

 Faktor internal : Hormon, keturunan (riwayat keluarga seperti 

ibu,kakak atau adik perempuan pernah menderita kanker), sistem 

kekebalan tubuh dan kondisi metabolisme tubuh. 

3. Tanda dan gejala kanker payudara 

 Tonjolan pada payudara 

Perlu diketahui, belum tentu setiap penonjolan pada payudara adalah 

kanker. Hal tersebut mungkin juga terjadi karena berbagai sebab selain 

kanker payudara.Pembengkakan, radang, penyumbatan pembuluh 

darah, tumor jinak dapat juga menyebabkan tonjolan pada payudara 

anda. 

 Putting susu mengeluarkan cairan (seperti nanah) 



 Perubahan kesimetrisan payudara 

 Perubahan temperatur kulit (hangat, panas, kemerahan) 

 Pembengkakan kelenjar-kelenjar limfe di ketiak / lengan atas. 

4. Cara-cara memeriksa payudara sendiri 

Setiap wanita seharusnya memeriksakan payudaranya setiap bulan. Waktu 

yang terbaik untuk melakukan pemeriksaan adalah seminggu setelah 

mendapat haid, karena sebelum haid banyak wanita berpayudara lembut atau 

bergumpal. Pemeriksaan payudara bulanan ini sebaiknya dilakukan pada saat 

mencapai usia 25 tahun, kerna resiko kanker payudara meningkat dengan 

bertambahnya usia. Untuk yang telah monopause, pemeriksaan payudara 

dapat dilakukan sesuai keinginan tetapi rutin setiap bulan pada tanggal yang 

sama. Prosedur 3 langkah berikut dapat menyelamatkan jiwa anda karena 

dengan prosedur ini, kanker payudara dapat dideteksi secara dini, pada saat 

masih dapat disembuhkan. 

Cara-cara melakukan pemeriksaan payudara sendiri : 

 Ketika mandi 

Periksa payudara sewaktu anda mandi. Tangan dapat lebih mudah 

bergerak pada kulit yangbasah. Mulailah dengan melakukan pemijatan 

dibawah ketiak & berputar (kearah dalam) dengan menggerakan ujung 

jari-jari anda. Lakukan pemijatan ini pada kedua payudara. 

 Didepan cermin 

Periksa payudara anda dengan  kedua lengan diangkat keatas.  



Perhatikan : Perubahan ukuran, bentuk, adanya cekungan, tertariknya 

atau perbedaan putting payudara. 

Lakukanlah beberapa tekanan seputar payudara yang dimulai dari bagian 

bawah. Hal ini untuk mengtahui apakah putting mengeluarkan cairan atau 

tidak (kecuali air susu bagi mereka yang menyusui). 

 Berbaring  

 Berbaring & letakan sebuah bantal kecil dibawah pundak kanan (Untuk 

memeriksa payuadara kiri). Letakan tangan kanan anda dibawah kepala. 

Cara pemeriksaan sama dengan pada saat mandi. Lakukan hal yang sama 

untuk pemeriksaan payudara kanan. 

 

Apakah setiap benjolan dipayudara selalu kanker? 

Anda tidak boleh langsung memastikan bahwa menderita kanker payudara jika 

merasakan ada benjolan pada payudara. Benjolan tersebut bisa terjadi karena 

berbagai sebab selain kanker. Pembengkakan, radang, penyumbatan saluran 

susu & pembuluh darah, atau beberapa tumor jinak dapat pula menyebabkan 

benjolan pada payudara. Hubungilah dokter jika anda menemukan benjolan 

ataupun ketidaknormalan pada payudara anda agar dapat segera dideteksi. 

  

 

 

 



EVALUASI  

1. Jelaskan pengertian kanker payudara? 

2. Apa saja faktor penyebab kanker payudara? 

3. Sebutkan tanda dan gejala kanker payudara? 

4. Bagaimana cara melakukan sadari (pemeriksaan payudara sendiri)? 

5. Kapan waktu yang terbaik untuk melakukan sadari? 

 

KUNCI JAWABAN 

1. Kanker payudara adalah tumor ganas yang menyerang payudara akibat 

dari pertumbuhan sel yang tidak terkendali. 

2. Kanker dapat disebabkan banyak faktor, antara lain : 

a. Faktor external : Bahan-bahan karsinogen (Bahan kimia, radiasi, zat 

pewarna, minyak jelantah, dll). 

b. Faktor internal : Hormon, keturunan (riwayat keluarga seperti 

ibu,kakak atau adik perempuan pernah menderita kanker), sistem 

kekebalan tubuh dan kondisi metabolisme tubuh. 

3.   Tanda dan gejala kanker payudara 

 Tonjolan pada payudara 

Perlu diketahui, belum tentu setiap penonjolan pada payudara adalah 

kanker. Hal tersebut mungkin juga terjadi karena berbagai sebab selain 

kanker payudara.Pembengkakan, radang, penyumbatan pembuluh 

darah, tumor jinak dapat juga menyebabkan tonjolan pada payudara 

anda. 



 Putting susu mengeluarkan cairan (seperti nanah) 

 Perubahan kesimetrisan payudara 

 Perubahan temperatur kulit (hangat, panas, kemerahan) 

 Pembengkakan kelenjar-kelenjar limfe di ketiak / lengan atas. 

4. Cara melakukan sadari 

 Ketika mandi 

Periksa payudara sewaktu anda mandi. Tangan dapat lebih mudah 

bergerak pada kulit yangbasah. Mulailah dengan melakukan pemijatan 

dibawah ketiak & berputar (kearah dalam) dengan menggerakan ujung 

jari-jari anda. Lakukan pemijatan ini pada kedua payudara. 

 Didepan cermin 

Periksa payudara anda dengan  kedua lengan diangkat keatas.  

Perhatikan : Perubahan ukuran, bentuk, adanya cekungan, tertariknya 

atau perbedaan putting payudara. 

Lakukanlah beberapa tekanan seputar payudara yang dimulai dari bagian 

bawah. Hal ini untuk mengtahui apakah putting mengeluarkan cairan atau 

tidak (kecuali air susu bagi mereka yang menyusui). 

 Berbaring  

 Berbaring & letakan sebuah bantal kecil dibawah pundak kanan (Untuk 

memeriksa payuadara kiri). Letakan tangan kanan anda dibawah kepala. 

Cara pemeriksaan sama dengan pada saat mandi. Lakukan hal yang sama 

untuk pemeriksaan payudara kanan. 



5. Waktu yang terbaik untuk melakukan sadari adalah seminggu setelah 

mendapat haid, karena sebelum haid banyak wanita berpayudara lembut 

atau bergumpal. 


