
HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN TENTANG DISMENOREA  

DENGAN SIKAP DALAM MENGATASI DISMENOREA  

PADA REMAJA PUTRI  

 

 

KARYA TULIS ILMIAH 

 

Untuk Memenuhi Persyaratan  

Memperoleh Gelar Sarjana Saint Terapan 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Oleh: 

Happy Maria Ulfa 

R01060029 

 

 

PROGRAM STUDI D IV KEBIDANAN  

FAKULTAS KEDOKTERAN 

UNIVERSITAS SEBELAS MARET 

SURAKARTA 

2010 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



HALAMAN PERSETUJUAN 

 

 KARYA TULIS ILMIAH 

 

HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN TENTANG DISMENOREA 

DENGAN SIKAP DALAM MENGATASI DISMENOREA  

PADA REMAJA PUTRI  

 

Telah Disetujui Oleh Pembimbing Untuk Diuji 

 

Di hadapan Tim Penguji 

 

Disusun Oleh : 

 

HAPPY MARIA ULFA 

R0106029 

 

Pada tanggal 

 

     Pembimbing I         Pembimbing II 

 

 

Muthmainah, dr, M. Kes     Agus Eka NY, SST 

NIP.19660702 199802 2 001 

Ketua Tim Studi Kasus 

 

 

Moch Arief Tq, dr, M. S, PHK 

NIP. 19500913 198003 1 002 

ii 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



HALAMAN PENGESAHAN 

 

KARYA TULIS ILMIAH 

 

HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN TENTANG DISMENOREA 

DENGAN SIKAP DALAM MENGATASI DISMENOREA  

PADA REMAJA PUTRI  

 

Disusun Oleh : 

HAPPY MARIA ULFA 

R0106029 

 

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji Karya Tulis Ilmiah 

Pada Hari Rabu, Tanggal       Juli 2010 

 

Pembimbing I 

 
 

 

 

Muthmainah, dr, M.Kes 

NIP.19660702 199802 2 001 
 

Pembimbing II 

 
 

 

 

Agus Eka NY, SST 

 

Penguji 

 

 

 
 

Dra. Machmuroh, M.S  

NIP : 19530618 198003 2 002 

Ketua Tim KTI 

 

 

 
 

Moch. Arief Tq., dr., M.S., PHK 

NIP : 19500913 198003 1 002 
 

Mengesahkan 

Ketua Program Studi D IV Kebidanan FK UNS  

 

 

H. Tri Budi Wiryanto., dr., Sp.OG (K) 

NIP : 19510421 198011 1 002 

iii 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



ABSTRAK 

Happy Maria Ulfa. R0106029. 2010. HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN 

TENTANG DISMENOREA DENGAN SIKAP DALAM MENGATASI 
DISMENOREA PADA REMAJA PUTRI. Program Studi D IV Kebidanan 

Fakultas Kedokteran. Universitas Sebelas Maret.  

Pada saat menstruasi sering terjadi gangguan menstruasi salah satunya dismenorea. 

Di Indonesia angka kejadian dismenorea sekitar 55 % terutama pada usia 12-17 

tahun. Tidak semua remaja putri mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai 
dismenorea, sehingga tidak semua remaja putri dapat  menghadapi dengan sikap 

positif dan hal ini dapat mengakibatkan dismenorea menjadi masalah yang 

menganggu aktivitas.  

 

Penelitian bertujuan untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan tentang 
dismenorea dengan sikap dalam mengatasi dismenorea pada remaja putri.  

Penelitian menggunakan desain observasional analitik dengan pendekatan cross 

sectional. Teknik sampling purposive sampling dengan jumlah sampel 234 siswi. 

Analisis dengan uji statistik chi square (      ).  

Dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa pengetahuan siswi tentang dismenorea 

sebagian besar adalah pada tingkat sedang (61,1%) dan sikap siswi dalam mengatasi 
dismenorea sebagian besar positif (53,4%). Karakteristik responden dalam penelitian 

ini adalah sebagian besar siswi berumur 15 tahun dengan jumlah 178 siswi (76%). 

Umur menarche sebagian besar siswi terjadi pada umur 12 tahun yaitu 170 siswi 

(73%). Sedangkan sumber informasi tentang dismenorea diperoleh siswi sebagian 

besar dari orang tua yaitu 165 siswi (71%). Dari hasil perhitungan diperoleh nilai χ² 
hitung (9,938) > χ² tabel (5,991) nilai p (0,007) < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa 

Ho di tolak dan Ha diterima.  

Kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah ada hubungan signifikan 

antara tingkat pengetahuan tentang dismenorea dengan sikap dalam mengatasi 

dismenorea pada remaja putri kelas X MA NU Banat Kudus. 

 

Kata kunci : pengetahuan, dismenorea, sikap, remaja putri. 

 

 

 
 

iv 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



KATA PENGANTAR 

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT dengan segala rahmat 

dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah yang 

berjudul HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN TENTANG DISMENOREA 

DENGAN SIKAP DALAM MENGATASI DISMENORA PADA REMAJA PUTRI. 

Karya tulis ilmiah ini diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk mengikuti 

pendidikan program studi Diploma IV Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas 

Sebelas Maret. 

Penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah 

membantu dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini, antara lain: 

1. H. Tri Budi Wiryanto, dr, SpOG (K) selaku Ketua Program Studi D IV 

Kebidanan UNS. 

2. Moch Arief Tq, dr, M. S, PHK selaku Ketua Tim KTI D IV Kebidanan UNS. 

3. Muthmainah, dr, M. Kes selaku Pembimbing Utama yang selalu membimbing 

dan  memberikan saran serta ilmunya . 

4. Agus Eka NY, SST, selaku Pembimbing Pendamping yang selalu membimbing 

dan memberikan masukan serta ilmunya. 

5. Kedua orang tua penulis dan adik yang senantiasa memberikan doa dan 

dukungan. 

ix 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



6. Seluruh siswi kelas X MA NU Banat Kudus yang telah bersedia menjadi 

responden dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini 

7. Bu Nurjannah selaku guru BK MA NU Banat Kudus yang telah memberikan jam 

mata pelajaran dan bimbingannya. 

8. Teman-teman mahasiswa D IV Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas 

Sebelas Maret.  

9. Berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu 

Penulis menyadari bahwa Karya Tulis Ilmiah  ini masih jauh dari 

kesempurnaan sehingga dengan rendah hati penulis mengharapkan kritik dan saran 

yang bersifat membangun semoga Allah SWT memberikan balasan kepada 

bapak/ibu, saudara/i, amin.  Semoga Karya tulis ilmiah ini bermanfaat bagi semua 

pihak. 

  Surakarta,      Juli  2010 

 

   Penulis  

 

 

 

 

 

x 
 

x 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 v 

DAFTAR ISI 

 

 

Halaman 

HALAMAN JUDUL ......................................................................................   i 

HALAMAN PERSETUJUAN ......................................................................   ii 

HALAMAN VALIDASI  ...............................................................................   iii 

DAFTAR ISI  ..................................................................................................   iv 

DAFTAR TABEL  .........................................................................................  vi 

DAFTAR LAMPIRAN  .................................................................................   vii 

BAB I. PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang  ................................................................................   1 

B. Rumusan Masalah  ...........................................................................   4 

C. Tujuan  .............................................................................................   4 

D. Manfaat  ...........................................................................................   5 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Teori..................................................................................   6 

1. Pengetahuan  

a. Pengertian ............................................................................   6 

b. Tingkat Pengetahuan............................................................   6 

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan .................   8 

2. Sikap 

a. Pengertian ............................................................................   9 

b. Komponen Sikap..................................................................   9 

c. Tingkatan Sikap ...................................................................   10 

d. Sifat Sikap ............................................................................   10 

e. Ciri-ciri Sikap.......................................................................   11 

f. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sikap ............................   12 

3. Dismenorea 

a. Pengertian Dismenorea ........................................................   13 

b. Klasifikasi Dismenorea ........................................................   14 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 vi 

c. Gejala dan Keluhan Dismenorea..........................................   14 

d. Faktor-faktor Etiologi Dismenorea ......................................   14 

e. Faktor Risiko Dismenorea ...................................................   15 

f. Cara Mengatasi Dismenorea ................................................   16 

4. Remaja Putri 

a. Pengertian Remaja Putri.......................................................   17 

b. Perubahan Fisik dan Perkembangan Seksual Remaja Putri .    18 

5.  Hubungan Tingkat Pengetahuan Tentang Dismenorea 

dengan Sikap  dalam Mengatasi Dismenorea 

B. Kerangka Konsep .............................................................................   21 

C. Hipotesis...........................................................................................   22 

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN 

A. Desain Penelitian .............................................................................   23 

B. Tempat dan Waktu Penelitian ..........................................................    23 

C. Populasi Penelitian  ..........................................................................   23 

D. Sampel dan Teknik Sampling ..........................................................    24 

E. Kriteria Restriksi  .............................................................................   26 

F. Definisi Operasional  ........................................................................   26 

G. Intrumentasi Penelitian ....................................................................   28 

H. Rencana Analisis Data .....................................................................   33 

BAB IV HASIL PENELITIAN 

A. Deskripsi Data Penelitian.................................................................  36 

B.Hasil Analisis Hubungan Tingkat Pengetahuan Tentang 

Dismenorea dengan Sikap Dalam Mengatasi Dismenorea..............  38 

BAB V PEMBAHASAN 

BAB VI PENUTUP 

A. Kesimpulan ......................................................................................  46 

B. Saran.................................................................................................  47 

DAFTAR PUSTAKA.......................................................................................  48 

LAMPIRAN .....................................................................................................  51 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 vii 

 

 

DAFTAR TABEL 

 

 

Halaman 

Tabel 3.1.  Kisi-kisi Soal Kuesioner .............................................................  30 

Tabel 4.1.  Distribusi responden berdasarkan umur  ......................................  36 

Tabel 4.2  Distribusi responden berdasarkan umur menarche .....................  36 

Tabel 4.3. Distribusi responden berdasarkan sumber informasi tentang 

dismenorea...................................................................................  37 

Tabel. 4.4  Distribusi responden berdasarkan frekuensi tingkat 

pengetahuan tentang dismenorea.................................................  37 

Tabel 4.5. Distribusi responden berdasarkan sikap siswi dalam mengatasi 

dismenorea ..................................................................................  38 

Tabel 4.6  Distribusi responden berdasarkan tingkat pengetahuan tentang 

dismenorea dan sikap dalam mengatasi dismenorea ...................  38 

Tabel 4.7  Hasil uji Chi Square (               ) ..................................................  39 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 viii 

 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

 

 

Lampiran 1. Surat ijin penelitian dan pengambilan data 

Lampiran 2. Studi Pendahuluan Tentang Dismenorea 

Lampiran 3. Permohonan Bersedia menjadi Responden  

Lampiran 4. Informed Consent 

Lampiran 5. Lembar Kuesioner  

Lampiran 6. Kuesioner Tingkat Pengetahuan tentang Dismenorea 

Lampiran 7. Kuesioner Sikap dalam Mengatasi Dismenorea 

Lampiran 8. Jadwal Kegiatan 

Lampiran 9. Lembar Konsultasi Pembimbing Utama 

Lampiran 10. Lembar Konsultasi Pembimbing Pendamping  

Lampiran 11. Data penelitian 

Lampiran 12. Curiculum vitae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Pada saat menstruasi sering muncul keluhan, khususnya pada wanita usia 

muda produktif. Keluhan ini tidak merupakan masalah kesehatan reproduksi 

saja, tetapi dapat juga mengganggu produktivitas wanita sehari-hari. Gangguan 

menstruasi yang sering dialami wanita salah satunya yaitu dismenorea atau nyeri 

menstruasi (Kasdu, 2005). 

Dismenorea merupakan salah satu keluhan ginekologi yang paling 

umum pada wanita usia muda yang datang ke klinik atau dokter. Oleh karena 

hampir semua wanita mengalami sensasi tidak nyaman selama haid (mild 

discomfort during menstruation), atau nyeri menstruasi membuat wanita 

tersebut tidak bisa beraktivitas secara normal dan memerlukan (resep) obat atau 

medication (Wiknjosastro, 2005).  

Angka kejadian nyeri haid di dunia sangat besar, rata-rata lebih dari 50% 

perempuan di setiap negara mengalami nyeri menstruasi. Di Amerika angka 

persentasenya sekitar 60% dan di Swedia sekitar 72%. Di Amerika Serikat, 

puncak insiden dismenorea primer terjadi pada akhir masa remaja dan di awal 

usia 20-an. Insiden dismenorea pada remaja dilaporkan sekitar 92%. Pada studi 

epidemiologi dengan  populasi remaja (berusia 12-17 tahun) di Amerika Serikat, 

tercatat prevalensi dismenorea 59,7%. Dalam hal ini pasien mengeluh nyeri, 

12% mengalami nyeri berat, 37% mengalami nyeri sedang, dan 49% mengalami 
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nyeri ringan. Dalam studi tersebut juga tercatat bahwa dismenorea 

menyebabkan 14% remaja sering tidak masuk sekolah (Anurogo, 2008).  

Sementara di Indonesia diperkirakan 55% perempuan usia produktif 

tersiksa oleh nyeri menstruasi selama menstruasi (Abidin, 2004). Angka 

kejadian dismenorea tipe primer di Indonesia adalah sekitar 54,89%, sedangkan 

sisanya adalah penderita dengan tipe sekunder (Qittun, 2009). Di Surabaya 

angka kejadian dismenorea mencapai 1,07-1,31% dari jumlah kunjungan 

penderita dismenorea di rumah sakit (Gemari, 2002).  

Tingginya angka prevalensi dan morbiditas dari dismenorea primer 

kurang mendapat perhatian dari dunia medis, dikarenakan banyak wanita yang 

dikondisikan untuk menerima rasa sakit itu sebagai sesuatu yang normal, 

bersifat psikis walaupun hal tersebut menghambat aktivitas mereka sehari-hari 

dan menurunkan kualitas hidup wanita (Novia, 2009). 

Sikap yang ditunjukkan remaja putri tergantung pengetahuan yang 

dimiliki. Pengetahuan tentang dismenorea sangat berpengaruh terhadap sikap 

dalam mengatasi dismenorea. Dalam kesinambungan tersebut, terdapat 

hubungan antara pengetahuan tentang dismenorea dengan sikap dalam 

mengatasi dismenorea. Remaja putri yang mendapat informasi yang benar 

tentang dismenorea maka mereka akan mampu menerima setiap gejala dan 

keluhan yang dialami dengan positif. Sebaliknya remaja yang kurang 

pengetahuannya tentang dismenorea akan merasa cemas dengan stress yang 

berlebihan dalam menghadapi gejala dan keluhan yang dialami, atau cenderung 

bersikap negatif (Benson, 2008). 
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Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan pada tanggal 28 Pebruari 

2010 terhadap 28 siswi MA NU BANAT Kudus kelas X didapatkan hasil bahwa 

23 siswi pernah mengalami dismenorea, 2 siswi sering mengalami dismenorea 

dan sisanya 3 siswi belum pernah mengalami dismenorea. Gejala yang dialami 

antara lain: Mual-mual, rasa letih, sakit daerah bawah pinggang dan perut bagian 

bawah sampai ke paha, perasaan cemas dan tegang, kepala pusing, dan diare. 

Adapun gejala yang paling sering dialami adalah letih dan nyeri perut bagian 

bawah.  

Meninjau dari latar belakang tersebut diatas maka peneliti bermaksud 

mengadakan penelitian mengenai hubungan tingkat pengetahuan tentang 

dismenorea dengan sikap dalam mengatasi dismenorea pada remaja putri kelas 

X MA NU Banat kudus dengan pertimbangan bahwa MA NU Banat Kudus 

merupakan madrasah khusus putri, sehingga dismenorea dapat menjadi masalah 

yang mengganggu aktivitas bagi siswi, jika dismenorea tidak dihadapi dengan 

sikap positif.  

Adapun pengambilan kelas X sebagai subjek penelitian ini karena 

prevalensi terjadinya dismenorea pada remaja terutama pada usia 12-17 tahun. 

MA NU BANAT Kudus merupakan madrasah yang senantiasa eksis dengan 

berbagai disiplin ilmu pengetahuan, dalam kegiatan pembelajaran Ilmu Agama 

dan Umum sebagai amalan pengenalan kepada para siswinya. Selain itu, dengan 

mutu yang memenuhi standar SMM ISO 9001-2008 merupakan sebuah 

gambaran adanya kontribusi pemberian pelayanan yang semakin baik kepada  

steakholder dimasa mendatang. Akan tetapi, apakah tingginya kualitas input dari 
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aspek kognitif yang dimiliki siswi bisa sejalan dengan tingkat pengetahuan 

tentang dismenorea dan sikap dalam mengatasinya. Jadi peneliti tertarik untuk 

mengetahui sejauh mana hubungan pemahaman siswi kelas X MA NU Banat 

Kudus tentang dismenorea dengan sikap mengatasi dismenorea mereka. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah yang 

dapat peneliti susun yaitu "Adakah hubungan antara tingkat pengetahuan tentang  

dismenorea dengan sikap dalam mengatasinya pada remaja putri?" 

 

C. TUJUAN 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan tentang 

dismenorea dengan sikap dalam mengatasi dismenorea pada remaja putri  

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan tentang dismenorea pada remaja 

putri   

b. Untuk mengetahui sikap dalam mengatasi dismenorea pada remaja putri  

c. Untuk menganalisa hubungan tingkat pengetahuan tentang dismenorea 

dengan sikap dalam mengatasi dismenorea pada remaja putri  
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D. MANFAAT 

1. Bagi tenaga kesehatan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan 

bagi tenaga kesehatan agar lebih meningkatkan perhatian terhadap program 

penyuluhan dan pelayanan pendidikan kesehatan remaja khususnya tentang 

dismenorea dan cara mengatasinya. 

2. Bagi Keluarga dan Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi 

keluarga dan masyarakat agar dapat memberikan penjelasan pada remaja 

putri mengenai dismenorea dan cara mengatasinya.  

3. Bagi Remaja putri 

Diharapkan dapat memberikan manfaat bagi remaja putri untuk 

memperoleh pengetahuan tentang dismenorea sehingga dapat memberikan 

kontribusi remaja putri khususnya kelas X MA NU BANAT Kudus untuk 

dapat mempunyai sikap yang positif dalam mengatasi dismenorea. 

4. Bagi institusi pendidikan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi guru 

maupun tenaga pendidikan dalam memberikan pendidikan kesehatan remaja 

khususnya tentang dismenorea dan cara mengatasinya. Dan dapat dijadikan 

sebagai bahan penyempurnaan dalam menyusun kurikulum pendidikan, 

terutama pendidikan kesehatan reproduksi remaja di tingkat sekolah 

menengah atas, khususnya MA NU BANAT Kudus.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. TINJAUAN TEORI 

1. Pengetahuan 

a.  Pengertian 

Pengetahuan merupakan hasil tahu yang terjadi setelah orang 

melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan 

terjadi melalui panca indera manusia yang terdiri dari indera penglihatan, 

pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian diperoleh melalui 

penglihatan dan pendengaran. Pengetahuan merupakan domain yang 

sangat penting dalam terbentuknya tindakan seseorang (Notoatmodjo, 

2007). Sumber informasi dapat menstimulus seseorang, sumber informasi 

dapat diperoleh dari media cetak (surat kabar, leaflet, poster), media 

elektronik (televisi, radio, video), keluarga, dan sumber informasi lainnya 

(Sariyati, 2006). Dan setelah seseorang memperoleh pengetahuan dari 

berbagai sumber informasi maka akan menimbulkan sikap  (Notoatmodjo,  

2007). Sikap seseorang terhadap suatu objek menunjukkan pengetahuan 

orang tersebut terhadap objek yang bersangkutan (Walgito, 2003).  

b.  Tingkatan Pengetahuan 

Menurut Notoatmodjo (2007), tingkat pengetahuan dibagi atas 

tingkatan domain kognitif yaitu: 
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1) Tahu ( know ) 

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari 

sebelumnya. Termasuk dalam pengetahuan tingkat ini adalah 

mengingat kembali (recall) terhadap suatu yang spesifik dari seluruh 

bahan yang dipelajari. Ini merupakan tingkat pengetahuan yang paling 

rendah. 

2) Memahami ( Comprehention ) 

Memahami adalah suatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar 

tentang obyek yang diketahui, dan dapat mengintepretasikan secara 

benar. 

3) Aplikasi (Aplication) 

Aplikasi adalah kemampuan untuk menggunakan materi yang telah 

dipelajari pada situasi atau kondisi riil (sebenamya). 

4) Analisis ( Analysis) 

Analisis adalah kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu 

objek ke dalam komponen-komponen, tetapi masih ada kaitannya satu 

dengan yang lainnya. 

5) Sintesis ( Synthesis ) 

Sintesis menunjukkan kemampuan untuk menyusun formulasi yang 

baru dan formulasi-formulasi yang ada. Misalnya dalam menyusun, 

merencanakan, menyesuaikan suatu teori yang sudah ada. 

6) Evaluasi ( Evaluation ) 

Evaluasi adalah kemampuan untuk melakukan justifikasi atau 
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penilaian terhadap suatu materi atau objek. 

Menurut Nursalam (2008) jika pengetahuan diukur 

menggunakan kuesioner, maka dapat diklasifikasikan sebagai berikut :  

1) Berpengetahuan tinggi : Jika jawaban benar 76-100%, dari total 

soal yang diberikan. 

2)  Berpengetahuan sedang : Jika jawaban benar 56-75%, dari total 

soal yang diberikan. 

3) Berpengetahuan rendah : Jika jawaban benar < 56%, dari total soal 

yang diberikan. 

c.  Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengetahuan 

Menurut Notoatmodjo (2007), faktor-faktor yang mempengaruhi 

pengetahuan, adalah: 

1) Tingkat pendidikan 

Pendidikan adalah upaya untuk memberikan pengetahuan sehingga 

terjadi perubahan perilaku positif yang meningkat. 

2) Pengalaman 

Sesuatu yang pernah dialami seseorang akan menambah pengetahuan 

dan dapat menjadi sumber pengetahuan yang bersifat informal. 

3) Informasi 

Informasi yang diperoleh melalui kenyataan (melihat dan mendengar 

sendiri), berita melalui surat kabar, radio, TV dapat menambah 

pengetahuan agar lebih luas. 
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4) Budaya 

Budaya yang ada dalam masyarakat dan kondisi politik juga 

mempengaruhi terhadap tingkat pengetahuan seseorang. 

5) Pekerjaan 

Pekerjaan berhubungan dengan sosial ekonomi seseorang. Tingkat 

kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup akan dapat 

menambah tingkat pengetahuan. 

2. Sikap  

a. Pengertian 

Sikap merupakan reaksi atau respons yang masih tertutup dari 

seseorang terhadap suatu stimulus atau objek (Notoatmodjo, 2007). Sikap 

sebagai suatu tingkatan afeksi baik yang bersifat positif maupun negatif 

dalam hubungannya dengan objek-objek psikologis (Azwar, 2005). Sikap 

tumbuh diawali dari pengetahuan yang dipersepsikan sebagai suatu hal 

yang baik (positif) maupun tidak baik (negatif), kemudian 

diinternalisasikan ke dalam dirinya (Baron, 2004) 

b. Komponen Sikap 

Struktur sikap terdiri dari 3 komponen yang saling menunjang, yaitu:  

1) Komponen kognitif yaitu komponen yang berkaitan dengan 

pengetahuan, pandangan, keyakinan, yaitu hal-hal yang berhubungan 

dengan bagaimana orang mempersepsi terhadap objek sikap. 

2) Komponen afektif merupakan komponen yang berhubungan dengan 

rasa senang atau tidak senang terhadap objek sikap. Rasa senang 
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merupakan hal positif dan rasa tidak senang merupakan hal negatif. 

Komponen ini menunjukkan arah sikap yaitu positif dan negatif. 

3) Komponen konatif merupakan aspek kecenderungan berperilaku 

tertentu sesuai dengan sikap yang dimiliki oleh seseorang. Dan berisi 

tedensi atau kecenderungan untuk bertindak atau bereaksi terhadap 

sesuatu dengan cara-cara tertentu (Azwar, 2005) 

c. Tingkatan Sikap 

Sikap terdiri dari beberapa tingkatan (Notoatmodjo, 2003) : 

1) Menerima (receiving) 

Menerima diartikan bahwa seseorang (subjek) mau dan memperhatikan 

stimulus yang diberikan (objek) 

2) Merespons (responding) 

Memberikan jawaban apabila ditanya, mengerjakan dan menyelesaikan 

tugas yang diberikan adalah suatu indikasi dari sikap. 

3) Menghargai (valuing) 

Mengajak orang lain untuk mengerjakan atau mendiskusikan suatu 

masalah adalah suatu indikasi sikap tingkat tiga 

4) Bertanggung jawab (responsible) 

Bertanggung jawab atas segala sesuatu yang telah dipilihnya dengan 

segala risiko merupakan sikap yang paling tinggi 

d. Sifat sikap 

Sikap terdiri dari sikap positif dan sikap negatif (Azwar, 2005) Dalam 

kaitannya dengan dismenorea maka sikap positif dan negatif adalah 
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sebagai berikut: 

1) Sikap positif remaja dalam mengatasi dismenorea yaitu remaja putri 

berniat akan mengatasi dismenorea yang terjadi menjelang dan pada 

saat menstruasi setiap siklus menstruasi yang dialaminya (Notoatmodjo, 

2007). Hal tersebut dapat dilakukan dengan merasa relaks, menerima 

keaadan tersebut sebagai suatu hal yang fisiologis, mau meningkatkan     

kegiatan dan gairah di luar rumah, mau berobat ke tenaga kesehatan 

terdekat dan fisioterapi (Jacoeb, 2006) 

2) Sikap negatif dalam mengatasi dismenorea yaitu cemas berlebihan, 

tidak dapat melakukan aktivitas, emosi, stress, tidak mampu menahan 

rasa sakit, merasa terganggu, menolak sesuatu yang masuk dalam 

tubuh, takut, tidak berkonsentrasi (Benson, 2008) dan (Arifin, 2009).  

e. Ciri-ciri Sikap 

1) Sikap bukan dibawa sejak lahir melainkan dibentuk atau dipelajari 

sepanjang perkembangan hidup 

2) Sikap dapat berubah-ubah karena itu sikap dapat dipelajari dan sikap 

dapat berubah bila terdapat keadaan dan syarat tertentu 

3) Sikap tidak berdiri sendiri, tapi senantiasa mempunyai hubungan 

tertentu terhadap suatu objek 

4) Objek sikap merupakan suatu hal tertentu tetapi dapat juga merupakan 

kumpulan suatu hal 

5) Sikap mempunyai segi-segi motivasi dan segi-segi perasaan 

6) Sikap dapat berlangsung lama atau sebentar (Azwar, 2005) 
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f. Faktor-faktor yang mempengaruhi sikap 

Faktor-faktor yang mempengaruhi sikap menurut Azwar (2005) antara 

lain: 

1) Pengetahuan 

Pengetahuan merupakan hasil tahu, hal ini terjadi setelah orang 

melakukan penginderaan terhadap suatu objek, individu mempunyai 

dorongan untuk mengerti, dengan pengalamannya memperoleh 

pengetahuan. Sikap seseorang terhadap suatu objek menunjukkan 

pengetahuan orang tersebut terhadap objek yang bersangkutan  

2) Pengalaman pribadi 

Untuk dapat menjadi dasar pembentukan sikap, pengalaman pribadi 

harus meninggalkan kesan yang kuat. Karena itu, sikap akan lebih 

mudah terbentuk apabila pengalaman pribadi tersebut terjadi dalam 

situasi melibatkan faktor emosional  

3) Pengaruh orang lain yang dianggap penting 

Pada umumnya, individu cenderung untuk memiliki sikap yang 

konformis atau searah dengan sikap orang yang dianggap penting. 

Kecenderungan ini antara lain dimotivasi oleh keinginan untuk 

berafiliasi dan keinginan untuk menghindari konflik dengan orang yang 

dianggap penting tersebut   

4) Pengaruh kebudayaan 

Tanpa disadari kebudayaan telah menanamkan garis pengaruh sikap 

kita terhadap berbagai masalah. Kebudayaan telah mewarnai sikap 
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anggota masyarakatnya, karena kebudayaanlah yang memberi corak 

pengalaman individu-individu masyarakat asuhannya  

5) Media massa 

Dalam pemberitaan surat kabar maupun radio atau media komunikasi 

lainnya, berita yang seharusnya faktual disampaikan secara objektif 

cenderung dipengaruhi oleh sikap penulisnya, sehingga akan berakibat 

terhadap sikap konsumen 

6) Lembaga pendidikan dan lembaga agama 

Konsep moral dan ajaran dari lembaga agama sangat menentukan 

sistem kepercayaan, sehingga konsep tersebut mempengaruhi sikap  

7) Faktor genetik 

Kemiripan sikap yang lebih tinggi antara kembar identik, daripada 

kembar non identik atau orang lain yang tidak memiliki hubungan 

keluarga (Baron, 2004).  

3. Dismenorea 

a. Pengertian Dismenorea 

Dismenorea berasal dari "dys" dan "menorea". Dys atau dis adalah 

sulit, nyeri, dan abnormal. Menorea atau mens atau mensis adalah 

pelepasan lapisan uterus yang berlangsung setiap bulan berupa darah atau 

jaringan dan sering disebut dengan haid atau menstruasi (Benson, 2008). 

Sehingga  dismenorea didefinisikan sebagai menstruasi yang nyeri 

(painful menstruation) (Anurogo, 2008). 
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b.  Klasifikasi Dismenorea 

Menurut Morgan (2009), dismenorea dikelompokkan  dalam 2 

jenis yaitu: dismenorea primer dan sekunder. Dismenorea primer 

didefinisikan sebagai nyeri menstruasi yang tidak berhubungan dengan 

patologi pelvis makroskopis. Umumnya terjadi pada tahun-tahun pertama 

menstruasi atau menarche. Menstruasi pertama (menarche) pada anak 

gadis terjadi pada umur 10 sampai 16 tahun (Knight, 2004). LIewellyn 

(2001) menyatakan bahwa dismenorea primer terjadi sejak 2-3 tahun 

setelah menarche dan mencapai batas maksimal pada usia 15-25 tahun. 

Adapun dismenorea sekunder didefinisikan sebagai nyeri menstruasi 

sebagai akibat dari patologi pelvis makroskopis seperti yang dialami oleh 

wanita dengan endometriosis ataupun radang pelvis kronis. Kondisi ini 

paling sering dialami oleh wanita berusia 30-45 tahun (Morgan, 2009).  

c. Gejala dan Keluhan Dismenorea 

Menurut Yatim (2001) gejala dan keluhan dismenorea antara lain 

adalah mual dan muntah-muntah, rasa letih, sakit daerah bawah pinggang 

dan perut bagian bawah sampai ke paha, perasaan cemas dan tegang, 

kepala pusing, dan diare. 

d. Faktor-faktor Etiologi Dismenorea. 

Penyebab dismenorea primer bermacam-macam yaitu faktor 

endokrin, dalam konteks ini, hormon progesteron yang mempunyai 

fungsi menghambat kontraksi uterus menurun pada akhir fase sekresi. 

Selanjutnya, endometrium dalam fase sekresi memproduksi 
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prostaglandin F2 sehingga menyebabkan kontraksi otot polos.  

Peningkatan kadar prostaglandin memegang peranan penting pada 

timbulnya dismenorea primer. Faktor kedua adalah, faktor kejiwaan, 

seperti halnya: perasaan bersalah yang teramat besar terhadap seseorang 

atau emosinal yang berlebihan. Faktor ketiga adalah  faktor konstitusi, 

seperti yang terjadi pada seseorang yang mengalami anemia. Faktor 

keempat yaitu faktor alergi yang disebabkan oleh toksin menstruasi. Pada 

gadis yang emosional dan tidak stabil apalagi jika mereka tidak mendapat 

penerangan yang baik tentang proses haid maka akan mudah timbul 

dismenorea dan sensitif terhadap nyeri. Penyebab dismenorea bermacam-

macam, namun sampai saat ini belum ditemukan etiologi yang pasti jika 

tidak ditemukan kelainan anatomis organ reproduksi, misalnya 

dismenorea yang dikaitkan dengan endometriosis, namun terkadang tidak 

ada hubungannya sama sekali dengan endometriosis (Wiknjosastro, 

2005). 

e. Faktor Risiko Dismenorea 

Menurut Anurogo (2008) faktor risiko terjadinya dismenorea 

primer adalah sebagai berikut: 

1) Usia menarche kurang dari 12 tahun, 

2) Menstruasi berkepanjangan (heavy or prolonged menstrual flow), 

3) Merokok,  

4) Kegemukan. 
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f. Cara Mengatasi Dismenorea 

1) Relaksasi 

     Stress timbul bila kita dalam keadaan tegang dan tidak nyaman. 

Akan tetapi jika kita relaks maka kita menempatkan tubuh pada posisi 

yang sebaliknya. Tidur dan istirahat yang cukup serta olahraga yang 

teratur dapat mengurangi stres. Mendengarkan musik dan menonton 

televisi juga dapat menolong (Arifin, 2009). Sehingga dengan relaksasi 

membuat kita bebas dari nyeri haid. Dalam konteks lain Morgan (2009) 

menyebutkan bahwa relaksasi dapat dilakukan dengan beberapa latihan 

seperti: berenang, latihan menggoyangkan panggul, lat ihan dengan posisi 

lutut ditekukkan ke dada, berbaring telentang maupun miring. Selain itu 

menghindari makanan atau minuman yang mengandung kafein juga 

dapat mengurangi rasa nyeri, dalam hal ini kafein mempunyai fungsi 

dapat meningkatkan pelepasan prostaglandin. 

2) Altematif Pengobatan 

a) Suhu hangat 

Menggunakan bantal penghangat, kompres handuk hangat, atau 

botol berisi air hangat di perut dan punggung bagian bawah, serta 

minum-minuman yang hangat dan mandi air hangat juga dapat 

membantu mengatasi dismenorea (Arifin, 2009).  

b) Aroma terapi dan pemijatan 

Aroma terapi dan pemijatan juga dapat mengurangi rasa sakit dan 

tidak nyaman pada saat menstruasi (Kelly, 2007). Pijatan yang 
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ringan dapat menurunkan kekejangan otot, meningkatkan sirkulasi, 

dan menurunkan nyeri (Baughman, 2000). 

c)  Terapi komplementer 

Menurut Morgan (2009) terapi komplementer terdiri dari: 

biofeedback, akupunktur, meditasi, dan black cohosh. 

3) Obat-obatan 

Penggunaan obat analgesik dapat digunakan sebagai terapi 

simptomatik dan dapat ditemukan di pasaran (Wiknjosastro, 2005). 

Selain itu terapi hormonal dan terapi obat nonsteroid antiprostaglandin 

dapat diberikan dengan resep dokter dan dibawah pengawasan dokter 

Bila ditemukan kelainan anatomis maka harus diberikan pengobatan 

dan dilakukan tindakan yang sesuai penyakitnya oleh dokter ahli 

(Wiknjosastro, 2005). 

4. Remaja Putri 

a. Pengertian Remaja Putri 

Pada tahun 1974, WHO memberikan definisi tentang remaja yang 

lebih konseptual. Dalam definisi tersebut dikemukakan tiga kriteria, yaitu 

biologis, psikologis, sosial dan ekonomi. Maka secara lengkap definisi 

tersebut berbunyi sebagai berikut (Sarwono, 2007) : 

1) Individu berkembang sejak pertama mulai menunjukkan adanya 

tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan 

seksual 
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2) Individu mengalami perkembangan psikologis dan pola identifikasi 

dari kanak-kanak menjadi dewasa 

3) Terjadi peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi yang penuh 

kepada keadaan yang relatif lebih mandiri. 

Remaja dalam arti adolescence (Inggris) berasal dari kata Latin 

adolescere yang artinya tumbuh ke arah kematangan fisik serta sosial 

psikologis (Sarwono, 2007). Dalam konteks lain disebutkan bahwa 

remaja putri adalah wanita yang berusia 13 sampai 17 tahun serta 

ditandai dengan perkembangan spiritual dan badaniah (Soekanto, 2004). 

b. Perubahan Fisik dan Perkembangan Seksual Remaja Putri 

Menurut Knight (2004) terjadi 4 perubahan penting dalam masa 

remaja putri yaitu:  

1) Perubahan ukuran tubuh 

Meskipun kenaikan tinggi badan berfluktuasi, pada remaja 

terjadi peningkatan pesat, selanjutnya mengalami penurunan dan 

berhenti pada usia 18-20 tahun. 

2) Perubahan proporsi tubuh 

Kematangan tercapai secara signifikan dan terlihat jelas pada 

bagian-bagian tubuh seperti: hidung, kaki dan tangan.  

3) Perkembangan ciri-ciri seks primer pada remaja putri 

Petunjuk pertama mekanisme reproduksi yang terbentuk 

ditandai dengan adanya datangnya menstruasi pertama (menarche). 
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4) Perkembangan ciri-ciri seks sekunder pada remaja putri yakni: 

a) Pinggul:  Pinggul menjadi bertambah lebar dan bulat sebagai akibat 

membesarnya tulang pinggul dan berkembangnya lemak dibawah 

kulit. 

b) Payudara: Segera setelah pinggul membesar, payudara juga 

berkembang. 

c) Rambut: Rambut kemaluan timbul setelah pinggul dan payudara 

berkembang. Bulu ketiak dan bulu pada kulit wajah mulai tampak 

setelah menstruasi. 

d) Kulit: Kulit menjadi lebih kasar, lebih tebal. Agak pucat dan lubang 

pori-pori bertambah besar. 

e) Kelenjar: Kelenjar lemak dan kelenjar keringat menjadi lebih aktif. 

Sumbatan kelenjar lemak dapat menyebabkan jerawat. Kelenjar 

keringat di ketiak mengeluarkan banyak keringat dan baunya lebih 

menusuk sebelum dan selama menstruasi. 

f) Otot: Otot semakin besar dan kuat, terutama pada bagian bahu, 

lengan dan tungkai. 

g)  Suara: Suara menjadi semakin merdu.   

5. Hubungan Tingkat Pengetahuan tentang Dismenorea dengan S ikap 

dalam Mengatasi Dismenorea pada Remaja Putri 

Faktor yang mempengaruhi pengetahuan yaitu: pendidikan, 

pengalaman, informasi, budaya, dan pekerjaan (Notoatmodjo, 2007). 

Sedangkan faktor yang mempengaruhi sikap adalah pengetahuan, 
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pengalaman pribadi, pengaruh orang lain, budaya, media massa, lembaga 

pendidikan dan genetik (Azwar, 2005).  

Sikap tumbuh diawali dari pengetahuan yang dipersepsikan sebagai 

suatu hal yang baik (positif) maupun tidak baik (negatif), kemudian 

diinternalisasikan ke dalam dirinya (Baron, 2004). Sikap yang ditunjukkan 

remaja putri tergantung dari pengetahuan yang ia miliki. Pengetahuan tentang 

dismenorea sangat berpengaruh terhadap sikap dalam mengatasi dismenorea.  

Sikap dalam mengahadapi dismenorea merupakan reaksi atau 

tanggapan remaja putri tentang nyeri menstruasi. Pengetahuan tentang 

dismenorea akan membawa remaja putri untuk berfikir dan berusaha supaya 

dapat mengatasi dismenorea. Dalam konteks ini komponen keyakinan 

melatarbelakangi pola berfikir remaja putri, sehingga remaja putri berniat 

akan mengatasi dismenorea yang terjadi menjelang dan pada saat menstruasi 

setiap siklus menstruasi yang dialaminya dan permasalahan yang mungkin 

muncul, dalam hal ini remaja putri mempunyai sikap positif dalam mengatasi 

dismenorea (Notoatmodjo, 2007). Hal tersebut dapat dilakukan dengan 

merasa relaks, menerima keaadan tersebut sebagai suatu hal yang fisiologis, 

mau meningkatkan kegiatan dan gairah di luar rumah, mau berobat ke tenaga 

kesehatan terdekat dan fisioterapi (Jacoeb, 2006).  

Sebaliknya remaja yang kurang pengetahuannya tentang dismenorea 

akan merasa cemas dengan stress yang berlebihan dalam menghadapi gejala 

dan keluhan yang dialami, atau cenderung bersikap negatif (Benson, 2008). 

Sikap negatif dalam mengatasi dismenorea yaitu cemas berlebihan, tidak 
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dapat melakukan aktivitas, emosi, stress, tidak mampu menahan rasa sakit, 

merasa terganggu, menolak sesuatu yang masuk dalam tubuh, takut, tidak 

berkonsentrasi (Benson, 2008) dan (Arifin, 2009).  

 

B. KERANGKA KONSEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Variabel Bebas                    Variabel Terikat 

Keterangan : 

   : Diteliti 

   : Tidak Diteliti 

 

Persepsi Internalisasi 
Tingkat pengetahuan 

tentang dismenorea 

Sikap dalam mengatasi 

dismenorea 

Pendidikan 

Pengalaman pribadi 

Budaya 

Informasi (media massa) 

 

Pekerjaan Genetik 

Pengaruh orang lain 

Lembaga pendidikan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



22 

 

C. HIPOTESIS 

Hipotesis merupakan suatu pernyataan yang berisi kesimpulan sementara 

tentang hubungan antara dua variabel yang memungkinkan untuk dibuktikan 

secara empiris (Taufiqurrahman, 2008). Hipotesis dalam penelitian ini adalah 

"Ada hubungan antara tingkat pengetahuan remaja putri tentang dismenorea 

dengan sikap dalam mengatasi dismenorea pada remaja putri". 
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Periksa mengenai pola rasa nyeri, hubungan 

dengan menarche, periode, kualitas, 

siklus, progresif, radiasi, sindroma 

pragmenstruasi, dan gejala lain yang 

berhubungan. 

Derajat nyeri yang tidak dapat diterima dan 

efek obat nyeri, jika ada 

Penyakit peradangan pelvis sebelumnya, 

penggunaan alat kontrasepsi dalam 

Rahim, gangguan ginekologis atau medis 

lainnya 

Penilaian psikososial 

Tentukan hubungan sementara dengan menstruasi 

Berhubungan, menyertai menstruasi 

Lakukan pemeriksaan 

fisik yang terinci 

Tidak berhubungan dengan periode menstruasi 

Periksa nyeri abdomen 

sebagai gejala yang timbul 

(hal. 52) 

Ditemukan temuan abnormal 

Lakukan pemeriksaan diagnostik 

untuk dysmenorrhea sekunder, 

Tidak ditemukan abnormalitas pelvis  

Tangani untuk dismenorrhea primer 

PASIEN DENGAN NYERI MENSTRUASI 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Desain penelitian ini menggunakan desain penelitian observasional 

analitik, yaitu sebuah penelitian yang bertujuan untuk mencoba mencari 

hubungan antar variabel dan analisanya untuk menentukan ada tidaknya 

hubungan antar variabel sehingga perlu disusun hipotesisnya. Rancangan 

observational analitik ini menggunakan jenis pendekatan cross sectional untuk 

mempelajari hubungan tingkat pengetahuan tentang dismenorea dengan cara 

mengatasi dismenorea pada remaja putri (Taufiqqurohman, 2003). 

Rancangan cross sectional wring disebut penelitian transerval sebab 

variable bebas dan variable tergantung diobservasi hanya sekali pada saat yang 

sama (Taufiqurrohman, 2003). 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di SMA N I Ngemplak Boyolali dan waktu 

pelaksanaan pada bulan 24 Juli 2009. 

 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 
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Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Arikunto, 2006). 

Populasi dalam penelitian ini adalah: 

a. Populasi target semua remaja putri di SMA N I Ngemplak Boyolali 
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TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. TINJAUAN TEORI 

1. Pengetahuan 

a.  Pengertian 

Pengetahuan merupakan hasil tahu yang terjadi setelah orang 

melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan 

terjadi melalui panca indera manusia yang terdiri dari indera penglihatan, 

pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian diperoleh melalui 

penglihatan dan pendengaran. Pengetahuan merupakan domain yang 

sangat penting dalam terbentuknya tindakan seseorang (Notoatmodjo, 

2007). Sumber informasi dapat menstimulus seseorang, sumber informasi 

dapat diperoleh dari media cetak (surat kabar, leaflet, poster), media 

elektronik (televisi, radio, video), keluarga, dan sumber informasi lainnya 

(Sariyati, 2006). Dan setelah seseorang memperoleh pengetahuan dari 

berbagai sumber informasi maka akan menimbulkan sikap  (Notoatmodjo,  

2007). Sikap seseorang terhadap suatu objek menunjukkan pengetahuan 

orang tersebut terhadap objek yang bersangkutan (Walgito, 2003).  

b.  Tingkatan Pengetahuan 

Menurut Notoatmodjo (2007), tingkat pengetahuan dibagi atas 

tingkatan domain kognitif yaitu: 

 

1) Tahu ( know ) 6 
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Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari 

sebelumnya. Termasuk dalam pengetahuan tingkat ini adalah 

mengingat kembali (recall) terhadap suatu yang spesifik dari seluruh 

bahan yang dipelajari. Ini merupakan tingkat pengetahuan yang paling 

rendah. 

2) Memahami ( Comprehention ) 

Memahami adalah suatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar 

tentang obyek yang diketahui, dan dapat mengintepretasikan secara 

benar. 

3) Aplikasi (Aplication) 

Aplikasi adalah kemampuan untuk menggunakan materi yang telah 

dipelajari pada situasi atau kondisi riil (sebenamya). 

4) Analisis ( Analysis) 

Analisis adalah kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu 

objek ke dalam komponen-komponen, tetapi masih ada kaitannya satu 

dengan yang lainnya. 

5) Sintesis ( Synthesis ) 

Sintesis menunjukkan kemampuan untuk menyusun formulasi yang 

baru dan formulasi-formulasi yang ada. Misalnya dalam menyusun, 

merencanakan, menyesuaikan suatu teori yang sudah ada. 

6) Evaluasi ( Evaluation ) 

Evaluasi adalah kemampuan untuk melakukan justifikasi atau 

penilaian terhadap suatu materi atau objek. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



8 

 

Menurut Nursalam (2008) jika pengetahuan diukur 

menggunakan kuesioner, maka dapat diklasifikasikan sebagai berikut :  

1) Berpengetahuan tinggi : Jika jawaban benar 76-100%, dari total 

soal yang diberikan. 

2)  Berpengetahuan sedang : Jika jawaban benar 56-75%, dari total 

soal yang diberikan. 

3) Berpengetahuan rendah : Jika jawaban benar < 56%, dari total soal 

yang diberikan. 

c.  Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengetahuan 

Menurut Notoatmodjo (2007), faktor-faktor yang mempengaruhi 

pengetahuan, adalah: 

1) Tingkat pendidikan 

Pendidikan adalah upaya untuk memberikan pengetahuan sehingga 

terjadi perubahan perilaku positif yang meningkat. 

2) Pengalaman 

Sesuatu yang pernah dialami seseorang akan menambah pengetahuan 

dan dapat menjadi sumber pengetahuan yang bersifat informal. 

3) Informasi 

Informasi yang diperoleh melalui kenyataan (melihat dan mendengar 

sendiri), berita melalui surat kabar, radio, TV dapat menambah 

pengetahuan agar lebih luas. 

 

4) Budaya 
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Budaya yang ada dalam masyarakat dan kondisi politik juga 

mempengaruhi terhadap tingkat pengetahuan seseorang. 

5) Pekerjaan 

Pekerjaan berhubungan dengan sosial ekonomi seseorang. Tingkat 

kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup akan dapat 

menambah tingkat pengetahuan. 

2. Sikap  

a. Pengertian 

Sikap merupakan reaksi atau respons yang masih tertutup dari 

seseorang terhadap suatu stimulus atau objek (Notoatmodjo, 2007). Sikap 

sebagai suatu tingkatan afeksi baik yang bersifat positif maupun negatif 

dalam hubungannya dengan objek-objek psikologis (Azwar, 2005). Sikap 

tumbuh diawali dari pengetahuan yang dipersepsikan sebagai suatu hal 

yang baik (positif) maupun tidak baik (negatif), kemudian 

diinternalisasikan ke dalam dirinya (Baron, 2004) 

b. Komponen Sikap 

Struktur sikap terdiri dari 3 komponen yang saling menunjang, yaitu:  

1) Komponen kognitif yaitu komponen yang berkaitan dengan 

pengetahuan, pandangan, keyakinan, yaitu hal-hal yang berhubungan 

dengan bagaimana orang mempersepsi terhadap objek sikap. 

2) Komponen afektif merupakan komponen yang berhubungan dengan 

rasa senang atau tidak senang terhadap objek sikap. Rasa senang 

merupakan hal positif dan rasa tidak senang merupakan hal negatif. 
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Komponen ini menunjukkan arah sikap yaitu positif dan negatif. 

3) Komponen konatif merupakan aspek kecenderungan berperilaku 

tertentu sesuai dengan sikap yang dimiliki oleh seseorang. Dan berisi 

tedensi atau kecenderungan untuk bertindak atau bereaksi terhadap 

sesuatu dengan cara-cara tertentu (Azwar, 2005) 

c. Tingkatan Sikap 

Sikap terdiri dari beberapa tingkatan (Notoatmodjo, 2003) : 

1) Menerima (receiving) 

Menerima diartikan bahwa seseorang (subjek) mau dan memperhatikan 

stimulus yang diberikan (objek) 

2) Merespons (responding) 

Memberikan jawaban apabila ditanya, mengerjakan dan menyelesaikan 

tugas yang diberikan adalah suatu indikasi dari sikap. 

3) Menghargai (valuing) 

Mengajak orang lain untuk mengerjakan atau mendiskusikan suatu 

masalah adalah suatu indikasi sikap tingkat tiga 

4) Bertanggung jawab (responsible) 

Bertanggung jawab atas segala sesuatu yang telah dipilihnya dengan 

segala risiko merupakan sikap yang paling tinggi 

d. Sifat sikap 

Sikap terdiri dari sikap positif dan sikap negatif (Azwar, 2005) Dalam 

kaitannya dengan dismenorea maka sikap positif dan negatif adalah 

sebagai berikut: 
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1) Sikap positif remaja dalam mengatasi dismenorea yaitu remaja putri 

berniat akan mengatasi dismenorea yang terjadi menjelang dan pada 

saat menstruasi setiap siklus menstruasi yang dialaminya (Notoatmodjo, 

2007). Hal tersebut dapat dilakukan dengan merasa relaks, menerima 

keaadan tersebut sebagai suatu hal yang fisiologis, mau meningkatkan     

kegiatan dan gairah di luar rumah, mau berobat ke tenaga kesehatan 

terdekat dan fisioterapi (Jacoeb, 2006) 

2) Sikap negatif dalam mengatasi dismenorea yaitu cemas berlebihan, 

tidak dapat melakukan aktivitas, emosi, stress, tidak mampu menahan 

rasa sakit, merasa terganggu, menolak sesuatu yang masuk dalam 

tubuh, takut, tidak berkonsentrasi (Benson, 2008) dan (Arifin, 2009).  

e. Ciri-ciri Sikap 

1) Sikap bukan dibawa sejak lahir melainkan dibentuk atau dipelajari 

sepanjang perkembangan hidup 

2) Sikap dapat berubah-ubah karena itu sikap dapat dipelajari dan sikap 

dapat berubah bila terdapat keadaan dan syarat tertentu 

3) Sikap tidak berdiri sendiri, tapi senantiasa mempunyai hubungan 

tertentu terhadap suatu objek 

4) Objek sikap merupakan suatu hal tertentu tetapi dapat juga merupakan 

kumpulan suatu hal 

5) Sikap mempunyai segi-segi motivasi dan segi-segi perasaan 

6) Sikap dapat berlangsung lama atau sebentar (Azwar, 2005) 

f. Faktor-faktor yang mempengaruhi sikap 
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Faktor-faktor yang mempengaruhi sikap menurut Azwar (2005) antara 

lain: 

1) Pengetahuan 

Pengetahuan merupakan hasil tahu, hal ini terjadi setelah orang 

melakukan penginderaan terhadap suatu objek, individu mempunyai 

dorongan untuk mengerti, dengan pengalamannya memperoleh 

pengetahuan. Sikap seseorang terhadap suatu objek menunjukkan 

pengetahuan orang tersebut terhadap objek yang bersangkutan  

2) Pengalaman pribadi 

Untuk dapat menjadi dasar pembentukan sikap, pengalaman pribadi 

harus meninggalkan kesan yang kuat. Karena itu, sikap akan lebih 

mudah terbentuk apabila pengalaman pribadi tersebut terjadi dalam 

situasi melibatkan faktor emosional  

3) Pengaruh orang lain yang dianggap penting 

Pada umumnya, individu cenderung untuk memiliki sikap yang 

konformis atau searah dengan sikap orang yang dianggap penting. 

Kecenderungan ini antara lain dimotivasi oleh keinginan untuk 

berafiliasi dan keinginan untuk menghindari konflik dengan orang yang 

dianggap penting tersebut   

4) Pengaruh kebudayaan 

Tanpa disadari kebudayaan telah menanamkan garis pengaruh sikap 

kita terhadap berbagai masalah. Kebudayaan telah mewarnai sikap 

anggota masyarakatnya, karena kebudayaanlah yang memberi corak 
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pengalaman individu-individu masyarakat asuhannya  

5) Media massa 

Dalam pemberitaan surat kabar maupun radio atau media komunikasi 

lainnya, berita yang seharusnya faktual disampaikan secara objektif 

cenderung dipengaruhi oleh sikap penulisnya, sehingga akan berakibat 

terhadap sikap konsumen 

6) Lembaga pendidikan dan lembaga agama 

Konsep moral dan ajaran dari lembaga agama sangat menentukan 

sistem kepercayaan, sehingga konsep tersebut mempengaruhi sikap  

7) Faktor genetik 

Kemiripan sikap yang lebih tinggi antara kembar identik, daripada 

kembar non identik atau orang lain yang tidak memiliki hubungan 

keluarga (Baron, 2004).  

3. Dismenorea 

a. Pengertian Dismenorea 

Dismenorea berasal dari "dys" dan "menorea". Dys atau dis adalah 

sulit, nyeri, dan abnormal. Menorea atau mens atau mensis adalah 

pelepasan lapisan uterus yang berlangsung setiap bulan berupa darah atau 

jaringan dan sering disebut dengan haid atau menstruasi (Benson, 2008). 

Sehingga  dismenorea didefinisikan sebagai menstruasi yang nyeri 

(painful menstruation) (Anurogo, 2008). 

 

b.  Klasifikasi Dismenorea 
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Menurut Morgan (2009), dismenorea dikelompokkan  dalam 2 

jenis yaitu: dismenorea primer dan sekunder. Dismenorea primer 

didefinisikan sebagai nyeri menstruasi yang tidak berhubungan dengan 

patologi pelvis makroskopis. Umumnya terjadi pada tahun-tahun pertama 

menstruasi atau menarche. Menstruasi pertama (menarche) pada anak 

gadis terjadi pada umur 10 sampai 16 tahun (Knight, 2004). LIewellyn 

(2001) menyatakan bahwa dismenorea primer terjadi sejak 2-3 tahun 

setelah menarche dan mencapai batas maksimal pada usia 15-25 tahun. 

Adapun dismenorea sekunder didefinisikan sebagai nyeri menstruasi 

sebagai akibat dari patologi pelvis makroskopis seperti yang dialami oleh 

wanita dengan endometriosis ataupun radang pelvis kronis. Kondisi ini 

paling sering dialami oleh wanita berusia 30-45 tahun (Morgan, 2009).  

c. Gejala dan Keluhan Dismenorea 

Menurut Yatim (2001) gejala dan keluhan dismenorea antara lain 

adalah mual dan muntah-muntah, rasa letih, sakit daerah bawah pinggang 

dan perut bagian bawah sampai ke paha, perasaan cemas dan tegang, 

kepala pusing, dan diare. 

d. Faktor-faktor Etiologi Dismenorea. 

Penyebab dismenorea primer bermacam-macam yaitu faktor 

endokrin, dalam konteks ini, hormon progesteron yang mempunyai 

fungsi menghambat kontraksi uterus menurun pada akhir fase sekresi. 

Selanjutnya, endometrium dalam fase sekresi memproduksi 

prostaglandin F2 sehingga menyebabkan kontraksi otot polos.  
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Peningkatan kadar prostaglandin memegang peranan penting pada 

timbulnya dismenorea primer. Faktor kedua adalah, faktor kejiwaan, 

seperti halnya: perasaan bersalah yang teramat besar terhadap seseorang 

atau emosinal yang berlebihan. Faktor ketiga adalah  faktor konstitusi, 

seperti yang terjadi pada seseorang yang mengalami anemia. Faktor 

keempat yaitu faktor alergi yang disebabkan oleh toksin menstruasi. Pada 

gadis yang emosional dan tidak stabil apalagi jika mereka tidak mendapat 

penerangan yang baik tentang proses haid maka akan mudah timbul 

dismenorea dan sensitif terhadap nyeri. Penyebab dismenorea bermacam-

macam, namun sampai saat ini belum ditemukan etiologi yang pasti jika 

tidak ditemukan kelainan anatomis organ reproduksi, misalnya 

dismenorea yang dikaitkan dengan endometriosis, namun terkadang tidak 

ada hubungannya sama sekali dengan endometriosis (Wiknjosastro, 

2005). 

e. Faktor Risiko Dismenorea 

Menurut Anurogo (2008) faktor risiko terjadinya dismenorea 

primer adalah sebagai berikut: 

1) Usia menarche kurang dari 12 tahun, 

2) Menstruasi berkepanjangan (heavy or prolonged menstrual flow), 

3) Merokok,  

4) Kegemukan. 

 

f. Cara Mengatasi Dismenorea 
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1) Relaksasi 

     Stress timbul bila kita dalam keadaan tegang dan tidak nyaman. 

Akan tetapi jika kita relaks maka kita menempatkan tubuh pada posisi 

yang sebaliknya. Tidur dan istirahat yang cukup serta olahraga yang 

teratur dapat mengurangi stres. Mendengarkan musik dan menonton 

televisi juga dapat menolong (Arifin, 2009). Sehingga dengan relaksasi 

membuat kita bebas dari nyeri haid. Dalam konteks lain Morgan (2009) 

menyebutkan bahwa relaksasi dapat dilakukan dengan beberapa latihan 

seperti: berenang, latihan menggoyangkan panggul, lat ihan dengan posisi 

lutut ditekukkan ke dada, berbaring telentang maupun miring. Selain itu 

menghindari makanan atau minuman yang mengandung kafein juga 

dapat mengurangi rasa nyeri, dalam hal ini kafein mempunyai fungsi 

dapat meningkatkan pelepasan prostaglandin. 

2) Altematif Pengobatan 

a) Suhu hangat 

Menggunakan bantal penghangat, kompres handuk hangat, atau 

botol berisi air hangat di perut dan punggung bagian bawah, serta 

minum-minuman yang hangat dan mandi air hangat juga dapat 

membantu mengatasi dismenorea (Arifin, 2009).  

b) Aroma terapi dan pemijatan 

Aroma terapi dan pemijatan juga dapat mengurangi rasa sakit dan 

tidak nyaman pada saat menstruasi (Kelly, 2007). Pijatan yang 

ringan dapat menurunkan kekejangan otot, meningkatkan sirkulasi, 
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dan menurunkan nyeri (Baughman, 2000). 

c)  Terapi komplementer 

Menurut Morgan (2009) terapi komplementer terdiri dari: 

biofeedback, akupunktur, meditasi, dan black cohosh. 

3) Obat-obatan 

Penggunaan obat analgesik dapat digunakan sebagai terapi 

simptomatik dan dapat ditemukan di pasaran (Wiknjosastro, 2005). 

Selain itu terapi hormonal dan terapi obat nonsteroid antiprostaglandin 

dapat diberikan dengan resep dokter dan dibawah pengawasan dokter 

Bila ditemukan kelainan anatomis maka harus diberikan pengobatan 

dan dilakukan tindakan yang sesuai penyakitnya oleh dokter ahli 

(Wiknjosastro, 2005). 

4. Remaja Putri 

a. Pengertian Remaja Putri 

Pada tahun 1974, WHO memberikan definisi tentang remaja yang 

lebih konseptual. Dalam definisi tersebut dikemukakan tiga kriteria, yaitu 

biologis, psikologis, sosial dan ekonomi. Maka secara lengkap definisi 

tersebut berbunyi sebagai berikut (Sarwono, 2007) : 

1) Individu berkembang sejak pertama mulai menunjukkan adanya 

tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan 

seksual 

 

2) Individu mengalami perkembangan psikologis dan pola identifikasi 
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dari kanak-kanak menjadi dewasa 

3) Terjadi peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi yang penuh 

kepada keadaan yang relatif lebih mandiri. 

Remaja dalam arti adolescence (Inggris) berasal dari kata Latin 

adolescere yang artinya tumbuh ke arah kematangan fisik serta sosial 

psikologis (Sarwono, 2007). Dalam konteks lain disebutkan bahwa 

remaja putri adalah wanita yang berusia 13 sampai 17 tahun serta 

ditandai dengan perkembangan spiritual dan badaniah (Soekanto, 2004). 

b. Perubahan Fisik dan Perkembangan Seksual Remaja Putri 

Menurut Knight (2004) terjadi 4 perubahan penting dalam masa 

remaja putri yaitu:  

1) Perubahan ukuran tubuh 

Meskipun kenaikan tinggi badan berfluktuasi, pada remaja 

terjadi peningkatan pesat, selanjutnya mengalami penurunan dan 

berhenti pada usia 18-20 tahun. 

2) Perubahan proporsi tubuh 

Kematangan tercapai secara signifikan dan terlihat jelas pada 

bagian-bagian tubuh seperti: hidung, kaki dan tangan.  

3) Perkembangan ciri-ciri seks primer pada remaja putri 

Petunjuk pertama mekanisme reproduksi yang terbentuk 

ditandai dengan adanya datangnya menstruasi pertama (menarche). 

 

4) Perkembangan ciri-ciri seks sekunder pada remaja putri yakni: 
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a) Pinggul:  Pinggul menjadi bertambah lebar dan bulat sebagai akibat 

membesarnya tulang pinggul dan berkembangnya lemak dibawah 

kulit. 

b) Payudara: Segera setelah pinggul membesar, payudara juga 

berkembang. 

c) Rambut: Rambut kemaluan timbul setelah pinggul dan payudara 

berkembang. Bulu ketiak dan bulu pada kulit wajah mulai tampak 

setelah menstruasi. 

d) Kulit: Kulit menjadi lebih kasar, lebih tebal. Agak pucat dan lubang 

pori-pori bertambah besar. 

e) Kelenjar: Kelenjar lemak dan kelenjar keringat menjadi lebih aktif. 

Sumbatan kelenjar lemak dapat menyebabkan jerawat. Kelenjar 

keringat di ketiak mengeluarkan banyak keringat dan baunya lebih 

menusuk sebelum dan selama menstruasi. 

f) Otot: Otot semakin besar dan kuat, terutama pada bagian bahu, 

lengan dan tungkai. 

g)  Suara: Suara menjadi semakin merdu.   

5. Hubungan Tingkat Pengetahuan tentang Dismenorea dengan S ikap 

dalam Mengatasi Dismenorea pada Remaja Putri 

Faktor yang mempengaruhi pengetahuan yaitu: pendidikan, 

pengalaman, informasi, budaya, dan pekerjaan (Notoatmodjo, 2007). 

Sedangkan faktor yang mempengaruhi sikap adalah pengetahuan, 

pengalaman pribadi, pengaruh orang lain, budaya, media massa, lembaga 
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pendidikan dan genetik (Azwar, 2005).  

Sikap tumbuh diawali dari pengetahuan yang dipersepsikan sebagai 

suatu hal yang baik (positif) maupun tidak baik (negatif), kemudian 

diinternalisasikan ke dalam dirinya (Baron, 2004). Sikap yang ditunjukkan 

remaja putri tergantung dari pengetahuan yang ia miliki. Pengetahuan tentang 

dismenorea sangat berpengaruh terhadap sikap dalam mengatasi dismenorea.  

Sikap dalam mengahadapi dismenorea merupakan reaksi atau 

tanggapan remaja putri tentang nyeri menstruasi. Pengetahuan tentang 

dismenorea akan membawa remaja putri untuk berfikir dan berusaha supaya 

dapat mengatasi dismenorea. Dalam konteks ini komponen keyakinan 

melatarbelakangi pola berfikir remaja putri, sehingga remaja putri berniat 

akan mengatasi dismenorea yang terjadi menjelang dan pada saat menstruasi 

setiap siklus menstruasi yang dialaminya dan permasalahan yang mungkin 

muncul, dalam hal ini remaja putri mempunyai sikap positif dalam mengatasi 

dismenorea (Notoatmodjo, 2007). Hal tersebut dapat dilakukan dengan 

merasa relaks, menerima keaadan tersebut sebagai suatu hal yang fisiologis, 

mau meningkatkan kegiatan dan gairah di luar rumah, mau berobat ke tenaga 

kesehatan terdekat dan fisioterapi (Jacoeb, 2006).  

Sebaliknya remaja yang kurang pengetahuannya tentang dismenorea 

akan merasa cemas dengan stress yang berlebihan dalam menghadapi gejala 

dan keluhan yang dialami, atau cenderung bersikap negatif (Benson, 2008). 

Sikap negatif dalam mengatasi dismenorea yaitu cemas berlebihan, tidak 

dapat melakukan aktivitas, emosi, stress, tidak mampu menahan rasa sakit, 
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merasa terganggu, menolak sesuatu yang masuk dalam tubuh, takut, tidak 

berkonsentrasi (Benson, 2008) dan (Arifin, 2009).  

 

B. KERANGKA KONSEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Variabel Bebas                    Variabel Terikat 

Keterangan : 

   : Diteliti 

   : Tidak Diteliti 

 

 

Persepsi Internalisasi 
Tingkat pengetahuan 

tentang dismenorea 

Sikap dalam mengatasi 

dismenorea 

Pendidikan 

Pengalaman pribadi 

Budaya 

Informasi (media massa) 

 

Pekerjaan Genetik 

Pengaruh orang lain 

Lembaga pendidikan 
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C. HIPOTESIS 

Hipotesis merupakan suatu pernyataan yang berisi kesimpulan sementara 

tentang hubungan antara dua variabel yang memungkinkan untuk dibuktikan 

secara empiris (Taufiqurrahman, 2008). Hipotesis dalam penelitian ini adalah 

"Ada hubungan antara tingkat pengetahuan remaja putri tentang dismenorea 

dengan sikap dalam mengatasi dismenorea pada remaja putri. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan desain penelitian 

observasional analitik, yaitu sebuah penelitian yang bertujuan untuk mencoba 

mencari hubungan antar variabel dan analisanya untuk menentukan ada 

tidaknya hubungan antar variabel sehingga perlu disusun hipotesisnya. 

Rancangan observasional analitik pada penelitian ini menggunakan jenis 

pendekatan cross sectional untuk mempelajari hubungan tingkat pengetahuan 

tentang dismenorea dengan sikap dalam mengatasi dismenorea pada remaja 

putri (Taufiqurrahman, 2008). 

Rancangan cross sectional sering disebut penelitian transversal sebab 

variabel bebas dan variabel tergantung diobservasi hanya sekali pada saat 

yang sama (Taufiqurrahman, 2008). 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di MA NU Banat Kudus, yang berada di 

jalan KHM. Arwani Amin Kajan Krandon Kudus. Waktu yang digunakan 

untuk penelitian adalah mulai bulan Mei-Juni 2010. 

 

C. Populasi Penelitian 

Populasi adalah keseluruhan kelompok subjek dapat berupa manusia, 
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hewan percobaan, data laboratorium dan lain-lain yang ciri-cirinya akan 

diteliti. Pembagian populasi menurut Taufiqurrahman (2008) meliputi: 

populasi target dan populasi aktual. 

1. Populasi Target 

Populasi yang menjadi sasaran akhir yang parameternya akan 

diketahui melalui penelitian (Taufiqurrahman, 2008). Pada penelitian ini 

populasi target yang digunakan adalah remaja putri. 

2. Populasi Aktual  

Merupakan populasi yang lebih kecil yang diambil dari populasi 

target dengan pertimbangan kepraktisan (Taufiqurrahman, 2008). Pada 

penelitian ini populasi target adalah remaja putri siswi kelas X  MA NU 

Banat Kudus. 

 

D. Sampel dan Teknik sampling 

1. Estimasi Besar Sampel 

MA NU Banat Kudus, merupakan madrasah khusus putri, pada 

kelas X  jumlah siswi keseluruhannya mencapai 304 orang. Besar sampel 

ditentukan dengan menggunakan rumus. Sampel pada penelitian ini adalah 

sebagian remaja putri kelas X MA NU BANAT Kudus dengan besar 

populasi < 1000, maka ditentukan dengan rumus menurut Nursalam 

(2008): 

  
 

   ( ) 
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Keterangan 

n  : Jumlah sampel 

N : Jumlah populasi 

d  : Tingkat signifikansi ( d = 0,05 ) 

Dengan menggunakan rumus di atas, pada N = 304 didapat besar 

sampel 172,7 kemudian dibulatkan menjadi 173 siswi. Jadi besar sampel 

minimal menurut rumus adalah 173 siswi. Pada penelitian ini besar sampel 

yang di ambil adalah 234 siswi yang berasal dari 6 kelas yaitu: kelas X1= 

41 siswi, kelas X2= 44 siswi, kelas X3= 42 siswi, kelas X4= 44 siswi, 

kelas X5= 43 siswi dan kelas X7= 20 siswi. Menurut Arikunto (2006) 

peneliti dapat menentukan sampel berdasarkan tujuan tertentu dengan 

syarat yaitu: penentuan karakteristik populasi dilakukan secara cermat 

pada studi pendahuluan, pengambilan sampel berdasarkan ciri-ciri pokok 

populasi, dan sampel merupakan subjek yang paling banyak mencakup 

karakteristik populasi. 

 

2. Teknik sampling 

Sampel adalah bagian yang diambil dari keseluruhan objek yang 

diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi (Notoatmodjo, 2005). 

Dalam penelitian ini menggunakan teknik non probability sampling yaitu 

pengambilan sampel pada subjek dalam populasi dengan tidak 

memberikan peluang yang sama untuk dipilih sebagai anggota sampel 

(Hidayat, 2009). Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah 
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purposive sampling. Dalam penelitian ini, kelas X MA NU Banat Kudus 

yang terdiri dari 7 kelas, kemudian peneliti menetapkan sampel dengan 

cara memilih sampel sesuai dengan kriteria tertentu sehingga diperoleh 

hasil sesuai dengan rumus estimasi sampel (Nursalam, 2008). 

  

E. Kriteria Restriksi 

Kriteria restriksi berfungsi untuk memudahkan proses sampling dan 

pengendalian variabel luar, yang terdiri dari: 

1. Kriteria inklusi 

Merupakan karakteristik umum subjek pada populasi target dan aktual. 

Kriteria inklusi pada penelitian ini adalah: 

a. Remaja putri kelas X, yang berumur 13-17 tahun 

b. Remaja putri yang sudah mendapat menstruasi 

c. Remaja putri yang bersedia menjadi responden 

2. Kriteria eksklusi 

Merupakan subjek yang memenuhi kriteria inklusi tetapi dikeluarkan dari 

sampel karena beberapa alasan. Kriteria ekslusi pada penelitian ini adalah: 

Remaja putri yang tidak hadir saat penelitian ini. 

 

F. Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah: Mendefinisikan variabel secara 

operasional berdasarkan karakteristik ukuran parameter dalam penelitian 

(Hidayat, 2009). Definisi dalam penelitian ini yaitu: 
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1. Variabel bebas : Tingkat pengetahuan tentang dismenorea 

Yang dimaksud  dengan tingkat pengetahuan remaja putri tentang 

dismenorea pada penelitian ini adalah hal-hal yang diketahui remaja putri 

tentang dismenorea meliputi pengetahuan tentang pengertian dismenorea 

(dismenorea primer dan sekunder), gejala dan keluhan dismenorea, faktor 

etiologi dismenorea, faktor risiko dismenorea. Tingkat  pengetahuan 

diukur dengan kuesioner. Skala ukur variabel ini adalah ordinal. Tingkat 

pengetahuan pada penelitian ini dikateorikan sebagai berikut:  

a) Tinggi: bila jawaban benar pada kuesioner 76-100% 

b) Sedang: bila jawaban benar pada kuesioner 56-75% 

c) Rendah: bila jawaban benar pada kuesioner <56% 

(Nursalam, 2008). 

2.  Variabel terikat : Sikap dalam mengatasi dismenorea 

Dalam hal ini sikap remaja putri dalam mengatasi dismenorea 

merupakan reaksi atau tanggapan remaja putri tentang nyeri menstruasi 

yang nantinya berpengaruh terhadap usaha yang dilakukan oleh remaja 

dengan tujuan agar dapat melakukan pencegahan dan pengobatan yang 

terjadi pada saat menstruasi. Sikap dalam mengatasi dismenorea diukur 

dengan kuesioner. Skala ukuran variabel ini adalah nominal. Sikap dalam 

mengatasi dismenorea dikategorikan menjadi: 

a) Positif: bila nilai Skor T > Mean T 

b) Negatif: bila Skor T ≤ Mean T 
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Salah satu skor standar yang biasanya digunakan dalam skala model 

likert adalah skor T yaitu: 

T= 50+10 ,
   ̅

 
] 

x=Skor responden pada skala sikap yang hendak diubah menjadi skor T 

 ̅=Mean skor kelompok 

s=Deviasi standar skor kelompok (Azwar, 2005) 

 

G. Instrumentasi Penelitian 

Instrumen penelitian digunakan untuk mendapatkan data yang 

relevan dengan masalah yang diteliti yaitu menggunakan instrumen 

pengumpulan data berupa kuesioner, yaitu daftar pertanyaan yang sudah 

tersusun dengan baik dan matang, di mana responden tinggal memberikan 

jawaban atau dengan memberikan tanda-tanda tertentu (Notoatmodjo, 2005). 

Penelitian ini menggunakan kuesioner dengan bentuk pertanyaan tertutup 

(closed ended) yang mempunyai keuntungan mudah mengarahkan jawaban 

responden dan juga mudah diolah (ditabulasi). Kuesioner dalam penelitian ini 

hasil modifikasi dari kuesioner yang telah dilakukan sebelumnya oleh: 

Lieskusumastuti (2009) dengan judul Hubungan Tingkat Pengetahuan 

Tentang Dismenorea Dengan Cara Mengatasi Dismenorea Pada Remaja Putri 

Kelas I SMA N I ngemplak Boyolali. Dalam penelitian ini ada 2 (dua) data 

yang diperlukan yaitu: 

1. Data untuk mengetahui variabel tingkat pengetahuan tentang dismenorea 

Untuk tingkat pcngetahuan remaja putri tentang dismenorea dengan 
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memberikan kuesioner tentang dismenorea. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan skala Guttman yaitu kuesioner dengan pernyataan bentuk 

tertutup dengan dua alternatif jawaban. Penilaian yang digunakan dalam 

kuesioner tingkat pengetahuan tentang dismenorea adalah sebagai berikut : 

1) Untuk pertanyaan positif: 

a) Benar (B) : Nilai skala 1 

b) Salah (S)  : Nilai skala 0 

2) Untuk pertanyaan negatif:  

a) Benar (B)  : Nilai skala 0 

b) Salah (S)   : Nilai skala 1  

2. Data untuk mengetahui variabel sikap dalam mengatasi dismenorea 

Untuk sikap dalam mengatasi dismenorea pada remaja putri 

digunakan Skala likert dengan kategori sebagai berikut: 

1) Untuk pertanyaan positif: 

a) Sangat Setuju (SS) : Nilai skala 4 

b) Setuju (S)  : Nilai skala 3 

c) Tidak Setuju (TS) : Nilai skala 2 

d) Sangat Tidak Setuju (STS)  : Nilai skala 1 

2) Untuk pertanyaan negatif: 

a) Sangat Setuju (SS)  : Nilai skala 1 

b) Setuju (S) : Nilai skala 2 

c) Tidak setuju (TS) : Nilai skala 3 

d) Sangat Tidak Setuju (STS) : Nilai skala 4 
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 Langkah-langkah penyusunan angket atau kuesioner dalam 

penelitian ini adalah:  

a. Menetapkan tujuan penyusunan kuesioner yaitu untuk memperoleh data 

mengenai tingkat pengetahuan siswi tentang dismenorea dan sikap dalam 

mengatasi dismenorea 

b. Menyusun kisi-kisi pertanyaan kuesioner, yaitu untuk memperjelas 

permasalahan yang dituangkan dalam angket. Kisi-kisi ini berisi variabel, 

indikator, nomor soal dan jumlah soal. 

Tabel 3.1. Kisi-kisi Soal Kuesioner 

No Variabel Indikator No item 

(+) (-) 

1. Tingkat pengetahuan 
remaja putri tentang 

dismenorea 

Mengetahui tentang pengertian 
dismenorea 

1, 2, 
4, 5 

3 

Mengetahui tentang gejala dan 

keluhan 

6, 8, 

9, 10, 
11, 

13, 14 

7, 12 

Mengetahui tentang faktor-

faktor etiologi dismenorea 

15, 

16, 17 

- 

Mengetahui tentang faktor-
faktor risiko dismenorea 

19, 20 18 

2. Sikap dalam  
mengatasi 

dismenorea pada 

remaja putri 

Cara m  Pendapat tentang  cara 
mengatasi dismenorea: 

1. Relaksasi : 

a. Tidur dan istirahat 

b. Olahraga 

c. Mendengarkan musik 
d. Menonton TV 

e. Minuman Kafein 

f. Berenang 

2. Alternatif 

a. Suhu hangat 
b. Aroma terapi dan 

pemijitan 

c. Terapi komplementer 

3. Obat-obatan 

 2, 3, 
4, 5, 

6, 7, 

8, 9, 

10, 

12, 
14, 

15, 

16, 

17, 

18, 
19, 20 

1, 8, 

13, 15 
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c. Menyusun pertanyaan yang mengacu pada variabel penelitian 

d. Menyusun petunjuk pengisian angket 

e. Membuat surat pengantar 

f. Melakukan try out atau uji coba angket 

Sebelum kuesioner diberikan kepada responden, kuesioner diuji 

validitas dan reliabilitasnya terlebih dahulu. Uji coba dilakukan pada satu 

kelas dari kelas X MA NU Banat Kudus yaitu kelas X6 dengan jumlah murid 

45 siswi. Hal ini sesuai dengan pernyataan Notoatmodjo (2005), yaitu agar 

diperoleh distribusi nilai hasil yang mendekati normal, maka sebaiknya 

jumlah responden untuk uji coba paling sedikit 20 orang. Uji coba ini 

dimaksudkan untuk mendapatkan instrumen yang benar-benar valid dan 

reliabel. 

Adapun langkah-langkah yang ditempuh adalah: 

1) Uji Validitas 

Validitas adalah suatu indeks yang menunjukkan alat ukur itu benar-

benar mengukur apa yang diukur. Instrumen dikatakan valid apabila 

mampu mengukur apa yang seharusnya hendak diukur (Notoatmodjo, 

2005). Dalam penelitian ini teknik pengukuran yang digunakan untuk 

mencari validitas kuesioner adalah dengan rumus korelasi Pearson 

Product Moment. Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut 

(Sugiyono, 2007): 

  
 (∑   ) (∑   ∑ )

√* ∑   (∑  ) * ∑    (∑ ) ++
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Keterangan: 

r  : koefisien korelasi 

x : pernyataan 

y : skor total 

xy : skor pernyataan 

N : Jumlah sampel 

Secara keseluruhan jika pada uji validitas nilai rhitung > rtabel maka 

item pertanyaan dinyatakan valid, dan jika rhitung < rtabel maka item 

pertanyaan dikatakan tidak valid (Sugiyono, 2007). Pada penelitian ini 

untuk kuesioner pengetahuan tentang dismenorea dari 20 item ternyata 

semuanya valid. Demikian pula untuk kuesioner sikap dalam mengatasi 

dismenorea, dari 20 item semuanya valid. 

2) Uji Reliabilitas 

Reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa sesuatu 

instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul 

data. Untuk itu dilakukan uji reliabilitas. Uji ini digunakan untuk 

mengetahui tingkat keandalan suatu instrumen, sehingga dapat diramalkan 

apabila alat ukur yang digunakan berkali-kali akan memberikan hasil yang 

hampir sama dalam waktu yang berbeda dan pada orang yang berbeda 

(Azwar, 2007).  

Rumus yang digunakan untuk mengukur reliabilitas adalah rumus 

Cronbach’s Alpha dengan bantuan program SPSS For Windows : 
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(   )
[  

∑  
  
] 

Keterangan : 

    = reliabilitas internal seluruh instrumen 

n = jumlah item soal yang valid 

∑  = jumlah keseluruhan varians item  

   = varian total atau varians skor total 

(Arikunto, 2006) 

Menurut Iskandar (2007), kuesioner atau angket dikatakan reliabel 

jika memiliki nilai alpha minimal 0,60. Pada penelitian ini untuk kuesioner 

pengetahuan tentang dismenorea didapatkan hasil nilai alpha= 0,7883 dan 

sikap dalam mengatasi dismenorea didapatkan hasil nilai alpha= 0,8246. 

Jadi kedua kuesioner tersebut reliabel. 

 

H. Rencana Analisis Data 

1. Pengolahan Data 

Data vang diperoleh diolah melalui: 

a. Editing 

Kegiatan ini dilakukan dengan cara memeriksa data hasil 

jawaban dari kuesioner yang telah diberikan kepada responden dan 

kemudian dilakukan koreksi apakah telah ter'jawab dengan lengkap. 

Editing  dilakukan di lapangan sehingga bila terjadi kekurangan atau 

tidak sesuai dapat segera dilengkapi. 
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b. Coding 

Kegiatan ini memberi kode angka pada kuesioner terhadap 

tahap-tahap dari jawaban responden agar lebih mudah dalam 

pengolahan data selanjutnya. 

c. Entry data 

Memasukkan data untuk diolah memakai program komputer 

untuk dianalisis. 

 d. Tabulating 

Kegiatan ini dilakukan dengan cara menghitung data dari 

jawaban kuesioner responden yang sudah diberi kode, kemudian 

dimasukkan ke dalam tabel. 

2. Analisis Data 

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk 

yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisis data yang akan 

dilakukan adalah analisis bivariat, yaitu analisis yang dilakukan terhadap dua 

variabel yang diduga berhubungan atau berkorelasi (Notoatmodjo, 2005). 

Dalam analisis bivariat ini digunakan uji ststistik Chi Square dengan bantuan 

program SPSS For Windows. Rumus Chi Square: 

   = ∑
(       )

 

  

 

Keterangan : 

X
2
 = Korelasi Chi Square 

F0    = Frekuensi yang diobservasi 
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Fh     = Frekuensi yang diharapkan (Arikunto 2006) 

Pada uji Chi Square (X
2
), jika harga Chi Square hitung lebih besar dari 

tabel (X
2 

hitung > X
2
 tabel ) maka hubungannya signifikan, yang berarti 

bahwa H0 ditolak dan Ha diterima. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Data Penelitian  

Setelah dilakukan penelitian, diperoleh hasil karakteristik responden 

sebagai berikut: 

1. Distribusi responden berdasarkan umur 

           Tabel.4.1 Distribusi responden berdasarkan umur  

Umur Jumlah Persentase (%) 

14 tahun 30 13 

15 tahun 

16 tahun 
Total 

178 

26 
234 

76 

11 
100 

 

Tabel 4.1 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden 

berusia 15 tahun, yaitu 178 siswi (76%), dan paling sedikit responden 

yang berusia 16 tahun yaitu 26 siswi (11%) 

2. Distribusi responden berdasarkan umur menarche  

     Tabel 4.2 Distribusi responden berdasarkan umur menarche 

Umur menarche Jumlah Persentase (%) 

10 tahun 12 5 

11 tahun 14 6 

12 tahun 170 73 
13 tahun 24 10 

14 tahun 7 3 

15 tahun 5 2 

16 tahun 2 1 

Total  234 100 
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Tabel 4.2 menunjukkan sebagian besar responden menarche pada 

umur 12 tahun yaitu 170 siswi (73%), dan paling sedikit menarche pada 

umur 16 tahun yaitu 2 siswi (1%). 

3. Distribusi responden berdasarkan sumber informasi 

Tabel 4.3. Distribusi responden berdasarkan sumber informasi tentang  

dismenorea 
 

 

          

Berdasarkan tabel 4.3 di atas, informasi tentang dismenorea yang 

diperoleh responden sebagian besar dari orang tua yaitu 165 siswi 

(71%), dan paling sedikit diperoleh responden dari lain-lain yaitu 3 

siswi (1%). 

4. Distribusi responden berdasarkan tingkat pengetahuan tentang dismenorea 

Tabel 4.4 Distribusi responden berdasarkan frekuensi tingkat pengetahuan 

tentang dismenorea 

 

No Pengetahuan Jumlah Persentase (%) 

1 Tinggi 23 9,8% 

2 Sedang 143 61,1% 

3 Rendah 68 29,1% 

Jumlah  234 100 

 

Sumber informasi tentang 
dismenorea 

Jumlah Persentase (%) 

Media cetak 21 9 

Media elektronik 7 3 

Orang tua 

Teman 

165 

14 

71 

6 

Guru 
Lain-lain 

Total 

24 
3 

234 

10 
1 

100 
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Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa sebagian besar siswi 

MA NU Banat Kudus tingkat pengetahuannya tentang dismenorea sedang 

yaitu sebanyak 143 siswi (61,1%) dan yang paling sedikit adalah tingkat 

pengetahuannya tentang dismenorea tinggi yaitu 23 siswi (9,8%). 

5. Distribusi responden berdasarkan sikap siswi dalam mengatasi dismenorea 

Tabel 4.5. Distribusi responden berdasarkan sikap siswi dalam mengatasi  

dismenorea  

 

No Sikap Jumlah Persentase (%) 

1 Positif 125 53,4% 
2 Negatif 109 46,6% 

Jumlah                           234                       100 

                 

Berdasarkan tabel di atas sebagian besar siswi kelas X MA NU Banat 

Kudus memperlihatkan sikap positif dalam mengatasi dismenorea  yaitu 

sebanyak 125 siswi (53,4%) dan sikap negatif sebesar 109 siswi (46,6%).  

B. Hasil analisis hubungan tingkat pengetahuan tentang dismenorea dengan sikap 

dalam mengatasi dismenorea  

1. Distribusi responden berdasarkan tingkat pengetahuan tentang dismenorea 

dan sikap dalam mengatasi dismenorea 

Tabel 4.6 Distribusi responden berdasarkan tingkat pengetahuan tentang 

dismenorea dan sikap dalam mengatasi dismenorea 

   
Jumlah Sikap negatif Sikap positif 

Pengetahuan Tinggi 7 16 23 

Pengetahuan Sedang 60 83 143 
Pengetahuan Rendah  42 26 68 

Total 109 125 234 
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Pada 23 siswi dengan tingkat pengetahuan yang tinggi terdapat 16 

siswi (69,6%) mempunyai sikap positif, dan dari 143 siswi yang 

berpengetahuan sedang terdapat 83 siswi (58%) mempunyai sikap positif 

dan dari 68 siswi dengan pengetahuan rendah 26 siswi (38,2%) yang 

sikapnya positif.  

2. Perhitungan Chi Square 

Setelah dilakukan uji statistik dengan perhitungan Chi Square 

diperoleh hasil seperti terlihat pada tabel 4.7  

Tabel 4.7 Hasil uji Chi Square (      ) 

 Value Df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 

Likelihood ratio 

Linear-by-linear Association 
N of valid cases 

9.938 

10.038 

9.577 
234 

2 

2 

1 

.007 

.007 

.002 

 
a
 0 cells (.o%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 10.71. 

Dari tabel diatas terlihat bahwa nilai Chi Square hitung = 9,938 dan nilai 

p= 0,007. Jadi nilai Chi Square hitung (9,938) > Chi Square tabel (5,991), 

diketahui bahwa nilai Chi Square tabel pada df=2 dan   = 0,05 adalah 

sebesar 5,991. Nilai p= 0,007 adalah lebih kecil dari nilai   0,05. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima.  
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

Pada bab ini akan dibahas hal-hal yang berkaitan dengan hasil penelitian 

meliputi karakteristik responden dan hasil uji statistik hubungan antara tingkat 

pengetahuan tentang dismenorea dengan sikap dalam mengatasi dismenorea. 

A. Karakteristik Responden 

Dari data yang diperoleh, pada tabel 4.1 mengenai  distribusi responden 

berdasarkan umur, terlihat bahwa responden mempunyai rentang usia dari 14 

tahun sampai dengan 16 tahun. Dari hasil tersebut terlihat bahwa sebagian besar 

responden berusia 15 tahun, yaitu 178 siswi (76%). Hal ini sesuai dengan pendapat 

Raharja (2010), bahwa usia standar tingkat pendidikan Indonesia yang duduk 

dibangku SMA kelas X yaitu 15 tahun. Ditinjau dari umur subjek, responden 

dalam penelitian ini adalah remaja putri. Hal ini sesuai dengan pernyataan 

Soekanto (2004) bahwa remaja putri adalah wanita yang berusia 13 sampai 17 

tahun serta ditandai dengan perkembangan spiritual dan badaniah.  

Pada tabel 4.2  mengenai distribusi responden berdasarkan umur 

menarche, terlihat bahwa umur responden dalam mengalami menarche bervariasi 

dan mempunyai rentang dari usia 10 tahun hingga 16 tahun. Dari tabel tersebut 

menunjukkan sebagian besar responden menarche pada umur 12 tahun yaitu 170 

responden (73%). Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Knight (2004) 
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Menstruasi pertama (menarche) pada anak gadis terjadi pada umur 10 sampai 16 

tahun. 

Dalam kaitannya dengan sumber informasi yang diperoleh oleh 

responden, seperti pada tabel 4.3 kita dapat mengetahui mengenai distribusi 

responden berdasarkan sumber informasi tentang dismenorea di MA NU Banat 

Kudus. Dalam tabel tersebut memperlihatkan  bahwa semua responden pernah 

mendapatkan informasi tentang dismenorea dari berbagai sarana. Sebagian besar 

memperoleh informasi dari orang tua yaitu 165 siswi (71%) sehingga orang tua 

berperan dalam memberikan informasi mengenai dismenorea dan bagaimana 

mengatasinya saat nyeri menstruasi. Karena komunikasi dengan orang tua 

merupakan salah satu cara untuk penyebaran informasi pada remaja putri. Hal 

tersebut sesuai dengan pendapat Sariyati (2006) sumber informasi dapat 

menstimulus seseorang, sumber informasi dapat diperoleh dari keluarga (terutama 

orang tua), media cetak (surat kabar, leaflet, poster), media elektronik (televisi, 

radio, video), dan sumber informasi lainnya. 

B. Tingkat Pengetahuan Tentang Dismenorea 

Pada tabel 4.4 mengenai distribusi responden berdasarkan tingkat 

pengetahuan tentang dismenorea, sebagian besar responden mempunyai tingkat 

pengetahuan mengenai dismenorea sedang yaitu sebesar 143 siswi (61,1%), 

sedangkan yang berpengetahuan tinggi jumlahnya paling sedikit yaitu 23 siswi 

(9,8%). Hal ini sangat dimungkinkan karena meskipun siswi telah mendapatkan 

informasi mengenai dismenorea dari berbagai sumber namun informasi yang 
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diperoleh dari guru masih sangat sedikit yaitu hanya 24 siswi (10%) dan sebagian 

informasi dari orang tua. Dalam hal ini pengetahuan sedang diperoleh jika jawaban 

benar 56-75% dari total soal yang diberikan tentang pengetahuan dismenorea 

meliputi pengertian, klasifikasi, gejala dan keluhan, faktor etiologi, dan faktor 

resiko. Dalam hal ini pihak sekolahan supaya lebih giat dalam memberikan 

penyuluhan mengenai kesehatan reproduksi remaja terutama dalam kaitannya 

dengan dismenorea. Penyuluhan dapat dilakukan antara lain dengan cara 

menambahkan materi pelajaran yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi 

remaja.   

Dalam konteks mengenai pengetahuan Notoatmodjo (2007) menjelaskan 

bahwa, informasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pengetahuan 

seseorang. Selain informasi pengetahuan juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, 

hal tersebut ditegaskan oleh Sulistina (2009) bahwa pendidikan mempengaruhi 

proses belajar, semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin mudah orang 

tersebut menerima informasi. Pengalaman juga mempengaruhi pengetahuan 

seseorang, sesuatu yang pernah dialami seseorang akan menambah pengetahuan 

orang tersebut dan dapat menjadi sumber pengetahuan yang bersifat informal. 

Selain itu pekerjaan yang berhubungan dengan sosial ekonomi seseorang juga 

berpengaruh terhadap pengetahuan misalnya ekonomi menengah keatas maka akan 

dengan mudah memperoleh informasi dibanding dengan mereka yang tingkat 

ekonominya rendah. Budaya yang ada dalam keluarga dan masyarakat juga dapat 

mempengaruhi tingkat pengetahuan seseorang. 
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C. Sikap Dalam Mengatasi Dismenorea 

Pada penelitian ini responden yang mempunyai sikap positif dalam 

menghadapi dismenorea lebih banyak dari pada yang bersikap negatif. Dalam hal 

ini kita dapat mengamati pada tabel 4.5 mengenai distribusi responden 

berdasarkan sikap siswi dalam mengatasi dismenorea. Hal tersebut dapat terjadi 

karena adanya bekal pengetahuan mengenai dismenorea (sebagian responden 

tingkat pengetahuannya adalah sedang). Sikap positif dalam penelitian ini 

ditunjukkan siswi dengan beristirahat yang cukup, mendengarkan musik, 

melakukan pemijatan pada daerah yang sakit, dan memeriksakan diri ke dokter. 

Hal ini sesuai dengan pernyataan Baron  (2004) sikap tumbuh diawali dari 

pengetahuan yang dipersepsikan sebagai suatu hal yang baik (positif) maupun 

tidak baik (negatif), kemudian diinternalisasikan ke dalam dirinya. Sikap yang 

ditunjukkan remaja putri dalam penelitian ini tergantung dari pengetahuan yang ia 

miliki. Pengetahuan tentang dismenorea sangat berpengaruh terhadap sikap dalam 

mengatasi dismenorea. Dalam konteks lain oleh Jacoeb (2006) menyebutkan 

bahwa sikap positif remaja putri dapat dilakukan dengan merasa relaks, menerima 

keaadan tersebut sebagai suatu hal yang fisiologis, mau meningkatkan kegiatan 

dan gairah di luar rumah, mau berobat ke tenaga kesehatan terdekat dan fisioterapi.  

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi sikap seperti yang dikemukakan 

oleh Azwar (2005) dan Baron (2004) antara lain pengetahuan, semakin tinggi 

pengetahuan akan semakin baik sikap yang ditunjukkan orang tersebut, sebaliknya 

bila pengetahuan rendah maka terbentuk sikap yang negatif. Untuk dapat 
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mempunyai tanggapan dan penghayatan, seseorang harus mempunyai pengalaman 

yang berkaitan dengan suatu objek psikologis. Sehingga pengalaman mampu 

mempengaruhi pembentukan sikap seseorang terhadap suatu objek. Orang lain di 

sekitar kita merupakan salah satu diantara komponen sosial yang ikut 

mempengaruhi sikap kita. Pengaruh orang yang dianggap penting pada masa anak-

anak dan remaja adalah orang tua. Kebudayaan juga mempengaruhi pembentukan 

sikap seseorang, kebudayaan dimana kita hidup dan dibesarkan mempunyai andil 

yang besar dalam hal ini. Adanya informasi baru mengenai sesuatu hal 

memberikan landasan kognitif baru terbentuknya sikap terhadap hal tersebut. 

Lembaga pendidikan dan lembaga agama sebagai suatu sistem yang mempunyai 

pengaruh dalam pembentukan sikap dikarenakan keduanya meletakkan dasar 

pengertian dan konsep moral. Faktor genetik juga mempengaruhi pembentukan 

sikap. Dalam penelitian ini faktor yang mempengaruhi sikap ditinjau dari faktor 

pengetahuan.   

D. Hubungan Tingkat Pengetahuan Tentang Dismenorea Dengan Sikap Dalam 

Mengatasi Dismenorea Pada Remaja Putri 

Dari hasil penelitian juga terlihat tabel 4.6 mengenai distribusi responden 

berdasarkan tingkat pengetahuan tentang dismenorea dan sikap dalam mengatasi 

dismenorea bahwa dari 23 siswi dengan tingkat pengetahuan yang tinggi terdapat 

16 siswi (69,6%) mempunyai sikap positif, dan dari 143 siswi yang 

berpengetahuan sedang terdapat 83 siswi (58%) mempunyai sikap positif dan dari 

68 siswi dengan pengetahuan rendah 26 siswi (38,2%) yang sikapnya positif.  Hal 
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ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan maka semakin positif 

sikap siswi dalam menghadapi dismenorea. Walgito (2003) menyebutkan bahwa 

sikap seseorang terhadap suatu objek menunjukkan pengetahuan orang tersebut 

terhadap objek yang bersangkutan. Hal ini dapat diartikan bahwa sikap positif 

maupun sikap yang negatif terbentuk dari komponen pengetahuan. Semakin 

banyak pengetahuan yang didapat akan semakin positif sikap terbentuk. Semakin 

tahu tentang dismenorea maka sikap dalam mengatasi dismenorea juga semakin 

positif. Jadi ada pengaruh tingkat pengetahuan tentang dismenorea terhadap sikap 

dalam mengatasi dismenorea.  

Hasil uji statistik Chi square seperti dalam tabel 4.7 memperlihatkan nilai 

Chi Square hitung=9,938. Nilai ini lebih besar dari pada nilai Chi Square tabel 

(pada df=2 dan   =0,05) yaitu sebesar 5,991. Selain itu diketahui pula dari hasil 

perhitungan, nilai p= 0,007 yang berarti lebih kecil dari pada nilai   = 0,05. Hal 

ini menunjukkan bahwa Ho di tolak dan Ha diterima. Jadi ada hubungan signifikan 

antara tingkat pengetahuan tentang dismenorea dengan sikap dalam mengatasi 

dismenorea.  
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah:  

1. Pengetahuan siswi kelas X MA NU Banat Kudus tentang dismenorea 

sebagian besar adalah pada tingkat sedang yaitu sebanyak 143 siswi 

(61,1%). Pengetahuan sedang diperoleh jika jawaban benar 56-75% dari 

total soal yang diberikan tentang pengetahuan dismenorea meliputi 

pengertian, klasifikasi, gejala dan keluhan, faktor etiologi, dan faktor 

risiko. 

2. Sikap siswi kelas X MA NU Banat Kudus dalam mengatasi dismenorea 

sebagian besar adalah positif yaitu 125 siswi (53,4%). Sikap positif dalam 

penelitian ini ditunjukkan siswi dengan beristirahat yang cukup, 

mendengarkan musik, melakukan pemijatan pada daerah yang sakit, dan 

memeriksakan diri ke dokter. 

3. Terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan dismenorea 

dengan sikap dalam mengatasi dismenorea pada remaja putri kelas X MA 

NU Banat Kudus. Hal tersebut dibuktikan dari hasil perhitungan diperoleh 

nilai χ² hitung (9,938) > χ² tabel (5,991) dan nilai p (0,007) < 0,05. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian yang diperoleh maka disarankan: 

1. Bagi institusi pendidikan  

Bagi institusi agar lebih pro aktif dalam memberikan pendidikan 

kesehatan kepada remaja putri, terutama dengan memperbanyak materi 

BK tentang kesehatan reproduksi remaja, serta dalam menunjang dan 

meningkatkan pengetahuan peserta didik diharapkan institusi untuk 

menambahkan media tentang kesehatan reproduksi misalnya buku-buku 

referensi di perpustakaan.  

2. Bagi remaja putri 

Bagi siswa diharapkan untuk lebih meningkatkan pengetahuan 

tentang kesehatan reproduksi dengan cara memanfaatkan buku 

perpustakaan dan mencari sumber-sumber  lain yang terpercaya. 

Sehingga remaja putri memiliki pengetahuan, sikap, dan perilaku 

bertanggung jawab terhadap kesehatan reproduksi terutama potensi 

dismenorea yang mengganggu aktivitas remaja putri dapat dikendalikan. 

3. Bagi tenaga kesehatan  

Salah satu upaya yang dapat dilakukan tenaga kesehatan dalam 

membantu remaja memiliki informasi yang memadai tentang kesehatan 

reproduksi yaitu melakukan kegiatan konseling dan operasional program 

kesehatan reproduksi remaja (KRR) di institusi-institusi pendidikan 

terkait.  
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