
Champion Health Belief Model Scale for Breast 
Cancer Screening (CHBMS-BC-M) (Malay Version) 

 

Sila nyatakan sama ada anda bersetuju atau tidak bersetuju dengan kenyataan berikut. 
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 Kategori kod 1 2 3 4 5 97 98 99 

1 
Saya bekermungkinan akan 
mendapat kanser payudara. 

        

2 

Kemungkinan saya 
mendapat kanser payudara 
dalam beberapa tahun ini 
adalah tinggi. 

        

3 

Saya merasakan saya akan 
mendapat kanser payudara 
pada bila-bila masa 
sepanjang hayat hidup saya. 

        

Soalan seterusnya adalah berkaitan pemeriksaan kanser payudara. Tujuan pemeriksaan kanser payudara 
dijalankan adalah untuk menguji samada seseorang mempunyai kanser atau tidak. Kanser payudara boleh 
dikesan melalui pemeriksaan payudara oleh kakitangan kesihatan terlatih (doktor/jururawat) atau/dan 
mamogram.  
 

4 

Sekiranya saya mendapat 
pemeriksaan kanser 
payudara dan tiada apa 
dijumpai, saya tidak perlu 
risau tentang kanser 
payudara. 

        

5 

Pemeriksaan kanser 
payudara akan membantu 
saya mencari ketulan di 
payudara lebih awal. 

        

6 

Pemeriksaan kanser 
payudara adalah cara 
terbaik bagi saya untuk 
mengesan ketulan yang 
amat kecil. 

        

7 

Dengan menjalani 
pemeriksaan kanser 
payudara, kemungkinan 
untuk saya mengalami 
kematian akibat kanser 
payudara akan berkurang. 

        

8 

Saya bimbang untuk 
menjalani pemeriksaan 
kanser payudara kerana 
saya mungkin mengetahui 
sesuatu yang tidak kena 
dengan payudara saya. 

        

9 

Saya takut menjalani 
pemeriksaan kanser 
payudara kerana saya tidak 
faham apa yang akan 
dilakukan. 

        



10 

Saya tidak tahu bagaimana 
untuk mendapatkan 
pemeriksaan kanser 
payudara. 

        

11 
Saringan pemeriksaan 
kanser payudara adalah 
sangat memalukan. 

        

12 
Pemeriksaan kanser 
payudara mengambil masa 
yang agak lama. 

        

13 
Pemeriksaan kanser 
payudara (mammogram) 
sangat menyakitkan. 

        

14 

Kakitangan kesihatan adalah 
kasar sewaktu menjalankan 
pemeriksaan kanser 
payudara. 

        

15 

Pemeriksaan kanser 
payudara (mammogram), 
mendedahkan saya pada 
radiasi yang tidak perlu. 

        

16 

Saya tidak ingat untuk 
berjumpa doktor untuk 
mendapatkan pemeriksaan 
kanser payudara. 

        

17 

Saya mempunyai masalah 
lain yang lebih penting 
berbanding dengan 
melakukan pemeriksaan 
kanser payudara. 

        

18 

Saya tidak termasuk dalam 
kumpulan peringkat umur 
yang memerlukan rutin 
pemeriksaan kanser 
payudara. 

        

19 

Saya tidak berkemampuan 
untuk mendapatkan 
pemeriksaan kanser 
payudara. 

        

20 

Saya tidak mendapat 
galakan yang diperlukan dari 
saudara terdekat untuk 
menjalani pemeriksaan 
kanser payudara. 

        

21 

Saya merasa bimbang 
dengan kemungkinan 
seorang doktor lelaki yang 
akan memeriksa payudara 
saya. 

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


