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PERSEMBAHAN 

 

Karya ini penulis persembahan khusus untuk: 

ALLAH SWT, terima kasih atas segala nikmat yang telah Kau berikan…. 

Papa mama tercinta, terima kasih atas limpahan cinta, kasih sayang, 
perhatian dan dukungan untuk anandamu.... 

Takkan pernah bisa lunas aku membayarnya…. 

Adhekku tersayang, Martsyal Adhiantama Putra…. 
Q kirimkan selalu do’a dan cinta untukmu di surga…. 

Pembimbing, yang tidak hanya memberi banyak ilmu namun dari beliau 
juga aku menjadi lebih dewasa dan belajar bijaksana…. 

Sahabat dan teman-teman yang selalu memberi semangat, support, keceriaan 
dan kebersamaan…. 

  Semoga semua kenangan yang tercipta selalu terpatri dalam hati…. 

Keluarga besar D IV Kebidanan FK UNS, terima kasih untuk semuanya….. 
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MOTTO 

 

“Take time to THINK, it is the source of power. 

Take time to READ, it is the foundation of wisdom. 

Take time to QUIET, it is the opportunity to seek God. 

Take time to DREAM, it is the future made of. 

Take time to PRAY, it is the greatest power on earth.” 

 

‘Do what you can do today, you can if you think you can.” 

 

“Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin maka ia dalam 
kerugian.” 

(Al Hadist) 

 

“Beribadahlah kepada ALLAH seakan kau melihatnya, jika tidak 
yakinlah DIA melihatmu.” 
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ABSTRACT 
 
 

Ade Zendy Febri Irwana, R0106052, 2010, Correlation Between the Level of 
Knowledge about Premenstrual Syndrome with Premenstrual Syndrome 
Handling Mode in S1 Psychology Study Program Faculty of Medicine, 
Sebelas Maret University Surakarta. 
 
 
Premenstrual syndrome (PMS) is a common medical condition associated with the 
menstrual cycle where women are more sensitive of the feelings and body. 
Symptoms that can cause all kinds, ranging from physical to psychological 
symptoms. Ways of handling them with counseling, lifestyle modification and 
medication if symptoms are severe PMS. The purpose of this study to determine 
the correlation between the level of knowledge about premenstrual syndrome with 
premenstrual syndrome handling mode in S1 Psychology Study Program Faculty 
of Medicine, Sebelas Maret University Surakarta. 
  
This study uses an analytic observational study design with cross sectional 
research design. The population of this study is the entire student S1 Psychology 
Study Program Faculty of Medicine, Sebelas Maret University Surakarta force in 
2007 and 2008 as many as 129 people and taken 98 samples of people with 
proportionate stratified random sampling technique with the inclusion criteria the 
student who menstruate regularly, no defect and her parents are still incomplete . 
The research instrument was a questionnaire and subsequently obtained data were 
analyzed using Chi Square technique of data analysis (p <0.05). 
 
Based on the obtained data we got the result that the majority (60.20%) female 
students of S1 Psychology Study Program Faculty of Medicine, Sebelas Maret 
University Surakarta have sufficient level of knowledge about premenstrual 
syndrome and as much as 4.08% handling PMS symptoms that they experience 
with medication. From the analysis of data using Chi Square was not eligible then 
use the alternative test, Fisher's test. The significance value is 0.234 (> 0.05), 
means there is no correlation between the level of knowledge about premenstrual 
syndrome with premenstrual syndrome handling mode. 
  
The conclusion of this research is no correlation between level of knowledge 
about premenstrual syndrome with premenstrual syndrome handling mode. 
  
 
Keywords: knowledge, handling mode, premenstrual syndrome 
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ABSTRAK 
 
 
Zendy Ade Febri Irwana, R0106052, 2010, Hubungan antara Tingkat 
Pengetahuan tentang Premenstrual Syndrome dengan Cara Penanganan 
Premenstrual Syndrome di Program Studi S1 Psikologi Fakultas Kedokteran 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
Premenstrual syndrome (PMS) merupakan kondisi medis umum terkait dengan 
siklus menstruasi dimana wanita lebih sensitif terhadap perasaan dan tubuhnya. 
Gejala yang ditimbulkan bisa bermacam-macam, mulai dari gejala fisik sampai 
psikis. Cara penanganan PMS diantaranya dengan konseling, modifikasi gaya 
hidup dan dengan obat-obatan apabila timbul gejala PMS yang berat. Tujuan 
penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan tentang 
PMS dengan cara penanganan PMS di Program Studi S1 Psikologi Fakultas 
Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
Penelitian ini menggunakan desain penelitian observasional analitik dengan 
rancangan penelitian cross sectional. Populasi penelitian ini seluruh mahasiswi 
Program Studi S1 Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret 
Surakarta angkatan tahun 2007 dan 2008 sebanyak 129 orang dan diambil sampel 
98 orang dengan teknik proportionate stratified random sampling dengan kriteria 
inklusi mahasiswi yang mengalami menstruasi teratur, tidak cacat dan orang 
tuanya masih lengkap. Instrumen penelitian ini menggunakan kuesioner dan 
selanjutnya data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis data Chi 
Kuadrat (p<0,05). 
 
Berdasarkan data yang diperoleh didapat hasil bahwa sebagian besar (60,20%) 
mahasiswi Program Studi S1 Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas 
Maret Surakarta mempunyai tingkat pengetahuan yang cukup tentang PMS dan 
sebanyak 4,08% menangani gejala PMS yang mereka alami dengan obat-obatan. 
Dari analisis data menggunakan Chi Kuadrat ternyata tidak memenuhi syarat 
maka digunakan uji alternatifnya, yaitu uji Fisher. Nilai signifikansinya sebesar 
0,234 (>0,05), berarti tidak ada hubungan antara tingkat pengetahuan tentang 
premenstrual syndrome dengan cara penanganan premenstrual syndrome.   
 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah tidak ada hubungan antara tingkat 
pengetahuan tentang premenstrual syndrome dengan cara penanganan 
premenstrual syndrome. 
 
 
Kata kunci :  pengetahuan, cara penanganan, premenstrual syndrome 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

     Pada umumnya setiap wanita dewasa pasti mengalami menstruasi. 

Menstruasi terjadi karena sel telur tidak dibuahi oleh sperma sehingga 

menyebabkan luruhnya sel-sel endometrium dalam rahim. Siklus menstruasi 

rata-rata adalah 28 hari. Siklus menstruasi ini melibatkan beberapa tahap yang 

dikendalikan oleh interaksi hormon. Ketidakseimbangan hormon akibat 

interaksi ini kadang-kadang menimbulkan ketidaknyamanan pada wanita 

sebelum datang menstruasi yang dikenal dengan istilah premenstrual 

syndrome (Kinanti, 2009). 

     Premenstrual syndrome merupakan suatu kondisi dimana wanita lebih 

sensitif terhadap perasaan dan tubuhnya. Ini merupakan kondisi medis umum 

terkait dengan siklus menstruasi yang sering berhubungan dengan naik 

turunnya kadar estrogen dan progesteron yang terjadi selama siklus menstruasi 

(Azra, 2009). Gejala yang ditimbulkan bisa bermacam-macam, mulai dari 

gejala fisik sampai psikis yang akan tampak 10 sampai 12 hari menjelang 

menstruasi dan biasanya hilang sendiri setelah menstruasi datang (Hamrat, 

2009). 

     Sylvia Detri Elvira, dr., Sp. KJ mengemukakan bahwa 90% wanita 

mengalami satu atau lebih gejala premenstrual syndrome (PMS). Di Asia 

Pasifik, satu dari lima wanita menderita PMS. Prevalensi PMS di tiap negara 
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dibandingkan di wilayah Asia Pasifik beragam, dengan prevalensi tertinggi di 

Australia sebanyak 43% dan yang terendah di Pakistan sebesar 13%. 

Sebanyak 51% perempuan di Asia mengalami sakit perut menjelang haid 

(Bakri, 2010). 

     PMS ini sangat mengganggu karena hampir semua perempuan 

mengalaminya. Namun, banyak juga perempuan yang mengalami kesulitan 

untuk mengenali PMS ini pada diri sendiri terutama bagi mereka yang baru 

mengenal konsep PMS (Hapsari, 2009). 

     Terdapat beberapa cara penanganan PMS diantaranya dengan meminta 

konseling kepada tenaga medis, modifikasi gaya hidup dengan mengubah pola 

makan, olahraga teratur, melakukan komunikasi dengan orang terdekat dan 

dengan menggunakan obat-obatan apabila timbul gejala PMS yang berat 

(Taufiq, 2009).  

     Berdasarkan data yang diperoleh jumlah mahasiswa Program Studi S1 

Psikologi Universitas Sebelas Maret Surakarta angkatan 2006-2009 sejumlah 

307 mahasiswa yang terdiri dari 261 perempuan dan 46 laki-laki. Dapat dilihat 

dari data di atas bahwa proporsi mahasiswi lebih banyak daripada 

mahasiswanya. 

     Berdasarkan pemikiran dan latar belakang permasalahan di atas, penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk Karya Tulis Ilmiah yang 

berjudul “Hubungan antara Tingkat Pengetahuan tentang Premenstrual 

Syndrome dengan Cara Penanganan Premenstrual Syndrome di Program Studi 

S1 Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta”. 
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B. Rumusan Masalah 

     Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah penelitian 

ini: “Apakah ada hubungan antara tingkat pengetahuan tentang premenstrual 

syndrome dengan cara penanganan premenstrual syndrome di Program Studi 

S1 Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui adanya hubungan antara tingkat pengetahuan tentang 

premenstrual syndrome dengan cara penanganan premenstrual syndrome 

di Program Studi S1 Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas 

Maret Surakarta. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan tentang premenstrual 

syndrome di Program Studi S1 Psikologi Fakultas Kedokteran 

Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

b. Untuk mengetahui cara penanganan premenstrual syndrome di 

Program Studi S1 Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas 

Maret Surakarta. 

c. Mengidentifikasi hubungan antara tingkat pengetahuan tentang 

premenstrual syndrome dengan cara penanganan premenstrual 

syndrome di Program Studi S1 Psikologi Fakultas Kedokteran 

Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai salah satu 

pertimbangan untuk menambah wawasan tentang hubungan antara 

tingkat pengetahuan tentang premenstrual syndrome dengan cara 

penanganan premenstrual syndrome. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi 

penelitian berikutnya, yang terkait dengan tingkat pengetahuan tentang 

premenstrual syndrome dan cara penanganannya. 

2. Aplikatif 

a. Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan tingkat 

pengetahuan peneliti tentang premenstrual syndrome dan dapat 

menerapkan cara penanganannya. 

b. Subjek Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memotivasi subjek penelitian 

untuk lebih mamahami tentang konsep premenstrual syndrome dan 

dapat menanganinya apabila mengalami PMS. 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. TINJAUAN PUSTAKA 

1. Pengetahuan 
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a. Pengertian 

     Pengetahuan adalah hasil ‘tahu’, ini terjadi setelah orang melakukan 

pengindraan terhadap suatu objek tertentu. Pengindraan terjadi melalui 

panca indra manusia, yakni indra penglihatan, pendengaran, penciuman, 

rasa, dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui 

mata dan telinga. Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang 

sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang (overt 

behaviour) ( Notoatmodjo, 2007). 

b. Tingkat Pengetahuan 

     Pengetahuan yang dicakup dalam domain kognitif mempunyai enam 

tingkat, yaitu (Notoatmodjo, 2007): 

1) Tahu (Know) 

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari 

sebelumnya. Termasuk ke dalam pengetahuan ini adalah mengingat 

kembali (recall) terhadap suatu yang spesifik dari seluruh bahan 

yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima. Oleh sebab itu, 

‘tahu’ ini merupakan tingkat pengetahuan yang paling rendah. Kata 

kerja untuk mengukur bahwa orang tahu tentang apa yang dipelajari 

antara lain: menyebutkan, menguraikan, mendefinisikan, 

menyatakan dan sebagainya. 

2) Memahami (Comprehension) 

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan menjelaskan secara 

benar tentang objek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan 
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materi tersebut secara benar. Orang yang telah paham terhadap 

objek  atau  materi  harus  dapat  menjelaskan, menyebutkan contoh, 

menyimpulkan, meramalkan dan sebagainya terhadap objek yang 

dipelajari. 

3) Aplikasi (Application) 

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi 

yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi riil (sebenarnya). 

Aplikasi disini dapat diartikan aplikasi atau penggunaan hukum-

hukum, rumus, metode, prinsip dan sebagainya dalam konteks atau 

situasi yang lain.  

4) Analisis (Analysis) 

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan suatu materi 

atau suatu objek ke dalam komponen-komponen, tetapi masih 

dalam suatu struktur organisasi tersebut dan masih ada kaitannya 

satu sama lain. Kemampuan analisis ini dapat dilihat dari 

penggunaan kata-kata kerja: dapat menggambarkan (membuat 

bagan), membedakan, memisahkan, mengelompokkan dan 

sebagainya. 

5) Sintesis (Synthesis) 

  Sintesis menunjuk pada suatu kemampuan untuk 

meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian dalam suatu bentuk 

keseluruhan yang baru. Dengan kata lain sintesis itu suatu 
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kemampuan untuk menyusun formulasi baru dari formulasi-

formulasi yang ada. 

6) Evaluasi (Evaluation) 

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan 

justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau objek. 

Penilaian-penilaian itu berdasarkan suatu kriteria yang ditentukan 

sendiri, atau menggunakan kriteria-kriteria yang telah ada. 

c. Metode Memperoleh Pengetahuan 

     Menurut Purnawan dalam Sulistina (2009), pengetahuan dapat 

diperoleh dengan beberapa metode, yaitu: 

1) Tenacity, adalah cara memperoleh pengetahuan yang dilakukan 

dengan sangat meyakini sesuatu meski bisa jadi apa yang 

diyakininya belum tentu benar. Keyakinan ini disebabkan karena 

hal yang diyakini tersebut umumnya terjadi. Contohnya seseorang 

yang meyakini bahwa warna biru adalah warna keberuntungan 

karena sering memperoleh hal-hal yang menyenangkan setiap kali ia 

bersinggungan dengan warna biru, seperti memakai baju biru, 

membeli barang berwarna biru dan lainnya. 

2) Authority, adalah metode memperoleh pengetahuan dengan 

mempercayakan pada pihak yang dianggap berkompeten. Misalnya, 

seseorang percaya bahwa besok akan turun hujan karena ia percaya 

dengan informasi yang diberikan oleh prakiraan cuaca esok hari. 
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3) A priori, adalah metode memperoleh pengetahuan dengan 

menitikberatkan pada kemampuan nalar dan intuisi diri sendiri 

tanpa mempertimbangkan informasi dari pihak luar. Sebagai 

contoh, seesorang yang tengah tersesat namun mempercayakan 

dirinya untuk menemukan jalan keluar tanpa ada keinginan untuk 

bertanya. 

4) Science, adalah cara memperoleh pengetahuan dengan melakukan 

serangkaian cara-cara ilmiah, seperti mengajukan dugaan, pengujian 

dugaan, pengontrolan variabel hingga penyimpulan. Cara ini 

dianggap sebagai cara yang paling dapat diyakini kebenarannya atas 

pengetahuan yang diperoleh. Hal ini karena pada science telah 

dilakukan serangkaian uji coba sebelum akhirnya memperoleh 

pengetahuan berupa kesimpulan yang mana pengujian-pengujian 

seperti ini tidak ditemukan pada ketiga metode sebelumnya. 

d. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan 

    Menurut Hana dalam Sulistina (2009), tingkat pengetahuan 

seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor  antara lain sebagai berikut: 

1) Pendidikan 

Pendidikan adalah suatu usaha untuk mengembangkan kepribadian 

dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah serta berlangsung 

seumur hidup. Pendidikan mempengaruhi proses belajar, makin 

tinggi pendidikan seseorang makin mudah orang tersebut untuk 

menerima informasi. 
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2) Pengalaman 

Pengalaman sebagai sumber pengetahuan adalah suatu cara untuk 

memperoleh kebenaran pengetahuan yang diperoleh dengan cara 

memecahkan masalah yang dihadapi. Pengalaman belajar selama 

bekerja akan dapat mengembangkan kemampuan mengambil 

keputusan yang merupakan manifestasi dari keterpaduan menalar 

secara ilmiah dan etik yang bertolak dari masalah nyata sesuai 

dengan bidang kerjanya. 

3) Usia 

Usia berpengaruh terhadap daya tangkap dan pola pikir seseorang. 

Semakin bertambah tua akan semakin berkembang pula daya 

tangkap dan pola pikirnya sehingga pengetahuan yang diperolehnya 

semakin membaik. 

 

2. Premenstrual Syndrome (PMS) 

a. Pengertian 

           PMS  merupakan suatu kondisi dimana wanita lebih sensitif 

terhadap perasaan dan tubuhnya (Hamrat, 2009). Menurut Tan (2002), 

PMS adalah sejumlah perubahan mental maupun fisik yang terjadi 

antara hari pertama hingga hari keempat belas sebelum masa haid 

dimulai dan diikuti tahap bebas gejala jika masa ini telah lewat 

(Hapsari, 2009).  

b. Etiologi 
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          Etiologi PMS tidak jelas, akan tetapi mungkin salah satu faktor 

yang memegang peranan ialah ketidakseimbangan antara estrogen dan 

progesteron dengan akibat retensi cairan dan natrium, penambahan 

berat badan, dan kadang-kadang edema. Dalam hubungan dengan 

kelainan hormonal, terdapat defisiensi luteal dan pengurangan produksi 

progesteron (Wiknjosastro, 2007). 

           Faktor kejiwaan, masalah dalam keluarga, masalah sosial dan 

lain-lain juga memegang peranan penting. Wanita yang lebih mudah 

menderita PMS ialah wanita yang lebih peka terhadap perubahan 

hormonal dalam siklus haid dan terhadap faktor-faktor psikologis 

(Mansjoer, 2001). PMS lebih sering ditemukan pada wanita usia 20-40 

tahun (Azra, 2009). 

c. Faktor Risiko 

          PMS biasanya sering terjadi pada wanita yang lebih peka 

terhadap perubahan hormonal dalam siklus haidnya. Tetapi, ada 

beberapa faktor yang meningkatkan risiko terjadinya PMS, antara lain 

(Hapsari, 2009): 

1) Wanita yang pernah melahirkan, PMS semakin berat setelah 

melahirkan beberapa anak, terutama bila pernah mengalami 

kehamilan dengan komplikasi. 

2) Status perkawinan, wanita yang sudah menikah lebih banyak 

mengalami PMS daripada yang belum menikah. 
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3) Usia, PMS semakin sering dan mengganggu dengan bertambahnya 

usia. 

4) Stressor, faktor yang dapat menimbulkan stres akan memperberat 

gangguan PMS. 

5) Kebiasaan makan, makanan dengan kadar gula tinggi, garam, kopi, 

teh, coklat, minuman bersoda, dan susu memperberat gejala PMS. 

6) Kekurangan zat gizi. 

7) Kebiasaan merokok dan minum minuman beralkohol dapat 

memperberat gejala PMS. 

8) Kegiatan fisik yang berat dan kurang olahraga memperberat gejala 

PMS. 

d. Gejala-Gejala PMS 

      Gejala-gejala atau perubahan-perubahan fisik dan mental yang 

sering dikeluhkan oleh para penderita  PMS diantaranya yaitu (Hapsari, 

2009): 

1) Gejala fisik: 

a) Kenaikan berat badan. 

b) Pembengkakan pada perut, jari, tungkai, pergelangan tangan, 

dan lainnya. 

c) Pembesaran, nyeri tekan, terasa berat, atau terasa kaku pada 

payudara. 

d) Sakit kepala dan serangan migren. 

e) Pegal dan nyeri otot. 
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f) Dismenorhea, yaitu sakit perut atau pinggang bagian bawah. 

g) Berkurangnya air kemih. 

h) Perubahan kulit, termasuk bisul, jerawat, bercak putih, dan 

pembengkakan. 

i) Perubahan nafsu makan. 

j) Perubahan pola tidur. 

k) Tidak ada gairah untuk beraktivitas, mudah lelah. 

l) Mata terasa sakit, hidung tersumbat, dan timbul reaksi alergi.  

m) Mual, pingsan, asma, epilepsi. 

n) Kejang, terjadi karena dinding-dinding otot uterus dengan 

perlahan mengerut. 

2) Gejala mental (psikis) 

a) Ketegangan dan cepat marah (emosional). 

b) Depresi, termasuk kurang percaya diri dan perasaan tidak 

berharga. 

c) Stres. 

d) Berkurangnya daya konsentrasi dan daya ingat berkurang. 

e) Kecenderungan ke arah keagresifan dan/atau kekerasan fisik. 

f) Kontrol emosi yang rendah dan reaksi emosi yang tidak logis. 

g) Penurunan efisiensi dalam memecahkan masalah mental. 

h) Kurang atau tidak ada dorongan seks. 

i) Dorongan yang kuat untuk banyak makan. 

 

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



xxvi 

 

 

e. Tipe PMS 

         Dr. Guy E. Abraham, ahli kandungan dan kebidanan dari 

Fakultas Kedokteran UCLA, AS, membagi PMS menurut gejalanya, 

yakni PMS tipe A, H, C, dan D. Delapan puluh persen gangguan PMS 

termasuk tipe A, penderita tipe H 60%, tipe C 40%, dan PMS tipe D 

20%. Kadang-kadang seorang wanita mengalami gejala gabungan, 

misalnya tipe A dan D secara bersamaan. Adapun tipe-tipe PMS adalah 

sebagai berikut (Saryono, 2009): 

1) PMS Tipe A (anxiety) 

Tipe ini ditandai dengan gejala seperti rasa cemas, sensitif, syaraf 

tegang, dan perasaan labil. Bahkan beberapa wanita mengalami 

depresi ringan sampai sedang saat sebelum mendapat haid. Gejala 

ini timbul akibat ketidakseimbangan hormon estrogen dan 

progesteron. Hormon estrogen terlalu tinggi dibandingkan dengan 

hormon progesteron. Pemberian hormon progesteron kadang 

dilakukan untuk mengurangi gejala, tetapi beberapa peneliti 

mengatakan, pada penderita PMS bisa jadi kekurangan vitamin B6 

dan magnesium. Penderita PMS A sebaiknya banyak mengkonsumsi 

makanan berserat dan mengurangi atau membatasi minum kopi. 

2) PMS Tipe H (hyperhydration) 

PMS tipe H memiliki gejala edema (pembengkakan), perut 

kembung, nyeri pada buah dada, pembengkakan tangan dan kaki, 
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dan peningkatan berat badan sebelum haid. Gejala tipe ini dapat 

juga dirasakan bersamaan dengan tipe PMS lainnya. Pembengkakan 

terjadi akibat berkumpulnya air pada jaringan di luar sel (ekstrasel) 

karena tingginya asupan garam atau gula dalam makanan yang 

dikonsumsi. Pemberian obat diuretik untuk mengurangi retensi 

(penimbunan) air dan natrium pada tubuh hanya mengurangi gejala 

yang ada. Untuk mencegah terjadinya gejala ini penderita 

dianjurkan mengurangi asupan garam dan gula dalam makanan serta 

membatasi minum sehari-hari. 

3) PMS Tipe C (craving) 

Tipe ini ditandai dengan rasa lapar ingin mengkonsumsi makanan 

yang manis-manis dan karbohidrat sederhana, misalnya coklat dan 

gula. Pada umumnya sekitar 20 menit setelah menyantap gula dalam 

jumlah banyak, timbul gejala hipoglikemia seperti kelelahan, 

jantung berdebar, sakit kepala yang terkadang sampai pingsan. 

Hipoglikemia timbul karena pengeluaran hormon insulin dalam 

tubuh meningkat. Rasa ingin menyantap makanan manis dapat 

disebabkan oleh stressor, tinggi garam dalam diet makanan, tidak 

terpenuhinya asam lemak esensial (omega 6) atau kurangnya 

magnesium. 

Mengurangi konsumsi makanan yang mengandung gula, coklat, 

garam dan lemak jenuh dapat membantu meringankan gejala PMS 

(Kelly, 2005). 
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4) PMS Tipe D (depression) 

Ditandai dengan gejala rasa depresi, ingin menangis, lemah, 

gangguan tidur, pelupa, bingung, sulit dalam mengucapkan kata-

kata (verbalisasi), bahkan kadang-kadang muncul rasa ingin bunuh 

diri atau mencoba bunuh diri. Biasanya PMS tipe D berlangsung 

bersamaan dengan PMS tipe A, hanya sekitar 3% dari seluruh tipe 

PMS benar-benar murni tipe D. PMS tipe D murni disebabkan oleh 

ketidakseimbangan hormon progesteron dan estrogen, dimana 

hormon estrogen dalam siklus haid terlalu tinggi dibandingkan 

dengan hormon progesteronnya. Kombinasi PMS tipe D dan tipe A 

dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu stressor, kekurangan 

asam amino tirosin, penyerapan dan penyimpanan timbal di tubuh, 

atau kekurangan magnesium dan vitamin B (terutama B6). 

Meningkatkan konsumsi makanan yang mengandung vitamin B6 

dan magnesium dapat membantu mengatasi gangguan PMS tipe D 

yang terjadi bersamaan dengan PMS tipe A (Hapsari, 2009). 

f. Cara Penanganan PMS 

         Penanganan PMS dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut 

(Taufiq, 2009): 

1) Edukasi dan konseling 

Tatalaksana pertama kali adalah meyakinkan seorang wanita bahwa 

wanita lainnya pun ada yang mengalami keluhan yang sama ketika 
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menstruasi. Pencatatan secara teratur siklus menstruasi setiap 

bulannya dapat memberikan gambaran seorang wanita mengenai 

waktu terjadinya PMS. Sangat berguna bagi seorang wanita dengan 

PMS untuk mengenali gejala yang akan terjadi sehingga dapat 

mengantisipasi waktu setiap bulannya ketika ketidakstabilan emosi 

sedang terjadi. 

2) Modifikasi gaya hidup 

a) Komunikasi 

 Wanita yang mengalami PMS sebaiknya mendiskusikan 

masalahnya dengan orang terdekatnya, baik pasangan, teman, 

maupun keluarga. Terkadang konfrontasi atau pertengkaran 

dapat dihindari apabila pasangan maupun teman dapat mengerti 

dan mengenali penyebab dari kondisi tidak stabil wanita 

tersebut, sehingga memilih waktu lain untuk mendiskusikan 

masalah yang kontroversial. Grup konseling dengan psikiater 

(psikoterapi suportif) juga dapat diterapkan. 

b) Diet 

Para perempuan yang mengalami PMS dapat mengurangi 

gejala-gejala yang dialami dengan melakukan perubahan-

perubahan diet, seperti mengurangi jumlah gula yang dimakan, 

menambah serat, minum ramuan tradisional, mengurangi 

konsumsi lemak, dan menghindari kafein dan minuman bersoda. 

Makan makanan yang tinggi protein dapat menyebabkan lebih 
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banyak air yang keluar tubuh sehingga dapat mengurangi rasa 

penuh di perut bagian bawah. Sebaliknya, apabila mengalami 

masalah retensi cairan dapat diatasi dengan mengurangi 

konsumsi makanan yang mengandung banyak garam. 

c) Olahraga 

Olahraga berupa lari dikatakan dapat menurunkan keluhan 

gejala PMS. Olahraga dapat menurunkan stres dengan cara 

memiliki waktu untuk keluar dari rumah dan pelampiasan untuk 

rasa marah atau kecemasan yang terjadi. Beberapa wanita 

mengatakan bahwa berolahraga ketika mereka mengalami PMS 

dapat membantu relaksasi dan tidur di malam hari. 

3) Obat-obatan 

Apabila gejala PMS berat sampai mengganggu aktivitas sehari-hari, 

umumnya modifikasi gaya hidup jarang berhasil dan perlu dibantu 

dengan obat-obatan. Obat-obatan yang sering digunakan untuk 

mengurangi gejala PMS ini antara lain: 

a) Asam mefenamat (500 mg, 3 kali sehari) 

Berdasarkan penelitian obat ini dapat mengurangi gejala PMS 

seperti dismenorhea dan menoragia. Asam mefenamat tidak 

diperbolehkan pada wanita yang sensitif dengan aspirin atau 

yang memiliki risiko ulkus peptikum. 

b) Kontrasepsi oral (pil KB) 
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Progesteron sintetik dalam dosis kecil dapat diberikan selama 8 

sampai 10 hari sebelum haid untuk mengimbangi kelebihan 

relatif dari estrogen. Pemberian testosteron dalam bentuk 

methiltestosteron 5 mg sebagai tablet isap dapat pula diberikan 

untuk mengurangi kelebihan estrogen. Hormon androgen jangan 

diberikan lebih dari 7 hari dalam satu siklus. Kontrasepsi oral 

dapat mengurangi gejala PMS seperti dismenorhea dan 

menoragia namun tidak berpengaruh terhadap ketidakstabilan 

perasaan. Kontrasepsi oral yang dapat diberikan adalah 

kontrasepsi pil progestin (minipil). 

c) Obat penenang 

Obat penenang seperti alprazolam atau triazolam dapat 

digunakan pada wanita yang merasakan kecamasan, ketegangan 

berlebihan maupun kesulitan tidur. 

d) Obat antidepresi 

 Obat antidepresi hanya digunakan bagi mereka yang 

memiliki gejala PMS yang parah. 

e) Obat diuretik (Hidrokhlorotiazide 50 mg sehari) untuk 

mengatasi gejala berkurangnya air kemih selama kurang lebih 5 

hari (Wiknjosastro, 2007). 

f) Suplemen vitamin dan mineral 

 Mengkomsumsi vitamin B dan magnesium dapat 

membantu menjaga tubuh dari tekanan stres (Hapsari, 2009). 
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3. Hubungan antara Tingkat Pengetahuan tentang Premenstrual 

Syndrome dengan Cara Penanganan Premenstrual Syndrome 

           Menstruasi biasanya identik dengan PMS karena hampir 

setiap wanita mengalami keluhan menjelang menstruasi. Sekitar 85% wanita 

mengalami gangguan fisik dan emosi menjelang masa menstruasi (Hapsari, 2009). 

Sakit perut, cepat tersinggung dan mudah marah tanpa alasan yang jelas biasa 

dirasakan oleh wanita beberapa hari menjelang menstruasi. Apabila kondisi ini 

dibiarkan dampaknya akan mengganggu aktivitas sehari-hari, mengganggu 

hubungan dengan orang-orang terdekat bahkan sampai ada yang ingin bunuh diri 

(Hamrat, 2009). 

           Sindrom ini dirasakan sangat menyiksa karena dapat 

mengganggu kegiatan sehari-hari. Namun banyak juga perempuan yang 

mengalami kesulitan untuk mengenali PMS ini pada dirinya sendiri, terutama bagi 

mereka yang baru mengenal konsep PMS (Hapsari, 2009). Oleh karena itu, 

pengetahuan tentang PMS ini penting untuk wanita guna menangani gejala PMS 

yang dialaminya. 
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B. KERANGKA KONSEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1 Kerangka Konsep 

Keterangan: 

  : Variabel yang diteliti 

  : Variabel yang tidak diteliti 

 

C. HIPOTESIS 

      Ada hubungan antara tingkat pengetahuan tentang premenstrual syndrome 

dengan cara penanganan premenstrual syndrome di Program Studi S1 

Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

Tingkat Pengetahuan tentang 
Premenstrual Syndrome 

Cara Penanganan 
Premenstrual Syndrome 

Obat-
Obatan 

Modifikasi 
Gaya Hidup 

Edukasi dan 
Konseling 

Faktor yang mempengaruhi: 
 Pendidikan 
 Pengalaman 
 Usia 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

     Penelitian ini menggunakan desain penelitian observasional analitik dengan 

rancangan penelitian cross sectional. Dalam penelitian ini penulis mempelajari 

dinamika korelasi antara faktor-faktor risiko (tingkat pengetahuan tentang 

premenstrual syndrome) dengan efek (cara penanganan premenstrual 

syndrome), dengan cara pendekatan, observasi atau pengumpulan data 

sekaligus pada suatu saat (point time approach) (Notoatmodjo, 2005). 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

     Penelitian dilaksanakan di Program Studi S1 Psikologi Fakultas 

Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta pada bulan Juni 2010.  

 

C. Populasi Penelitian 

1. Populasi Target 

Seluruh mahasiswa Program Studi S1 Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas 

Sebelas Maret Surakarta sebanyak 307 orang. 

2. Populasi Aktual 

Seluruh mahasiswi Program Studi S1 Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas 

Sebelas Maret Surakarta angkatan tahun 2007 dan 2008 sebanyak 129 orang. 

D. Sampel dan Teknik Sampling 
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1. Estimasi Besar Sampel 

     Populasi dalam penelitian ini sebesar 129 orang, maka untuk menentukan besar 

sampel yang diambil digunakan rumus: 

 

Keterangan: 

n = Besar sampel 

N = Besar populasi 

d = Tingkat kepercayaan atau ketepatan yang diinginkan, yaitu 0,05 

(Notoatmodjo, 2005) 

Berikut perhitungan sampel yang diambil: 

 

 

 

 

Jadi, mahasiswi Program Studi S1 Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas 

Sebelas Maret Surakarta yang dijadikan responden sebanyak 98 orang 

(pembulatan). 

2. Teknik Sampling 

           Teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan proportionate 

stratified random sampling, yaitu metode mencuplik sampel dengan membagi 

populasi menjadi beberapa strata, dimana setiap strata adalah homogen, 
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sedangkan antar strata terdapat sifat yang berbeda kemudian dilakukan 

pengambilan sampel pada setiap strata (Budiarto, 2001). 

     Dalam penelitian ini populasi dibagi menjadi tiga strata dengan estimasi besar 

sampel tiap strata adalah sebagai berikut: 

Strata 1 (angkatan 2007) :    orang 

Strata 2 (angkatan 2008) :   orang 

           Berdasarkan perhitungan di atas, dapat diambil kesimpulan estimasi 

besar sampel pada strata 1 sebanyak 44 responden dan strata 2 sebanyak 54 

responden. 

 

E. Kriteria Restriksi 

1. Kriteria Inklusi 

     Kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah: 

a. Mahasiswi Program Studi S1 Psikologi Fakultas Kedokteran 

Universitas Sebelas Maret Surakarta angkatan tahun 2007 dan 2008. 

b. Mahasiswi yang sudah mengalami menstruasi teratur. 

c. Mahasiswi yang tidak cacat fisik. 

d. Mahasiswi yang orang tuanya masih lengkap (tidak yatim/piatu/yatim 

piatu). 

 

 

 

2. Kriteria Eksklusi 
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     Kriteria eksklusi adalah menghilangkan atau mengeluarkan subjek yang 

memenuhi kriteria inklusi dari studi karena berbagai sebab (Nursalam, 2008). 

Kriteria eksklusi dalam penelitian ini antara lain: 

a. Mahasiswi yang sudah menikah. 

b. Mahasiswi yang sedang hamil. 

c. Mahasiswi yang tidak bersedia untuk mengikuti penelitian. 

 

F. Definisi Operasional 

1. Variabel Bebas 

     Variabel bebas dalam penelitian ini adalah tingkat pengetahuan tentang 

premenstrual syndrome, yaitu hasil ‘tahu’ yang terjadi setelah subjek penelitian 

melakukan pengindraan tentang sejumlah perubahan mental maupun fisik yang 

terjadi antara hari pertama hingga hari keempat belas sebelum masa haid. Tingkat 

pengetahuan ini diukur menggunakan kuesioner dan skala yang digunakan adalah 

skala ordinal, yaitu data yang disusun atas dasar jenjang dalam atribut tertentu 

dengan kriteria baik,cukup dan kurang. 

2. Variabel Terikat 

     Variabel terikat pada penelitian ini adalah cara penanganan premenstrual 

syndrome yang dibatasi hanya pada penanganan dengan obat-obatan. Skala yang 

digunakan adalah skala nominal dikotomik dengan kategori ”diobati” dan ”tidak 

diobati”. 

G. Jalannya Penelitian dan Instrumen Penelitian 

1. Jalannya Penelitian 
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Penelitian hubungan tingkat pengetahuan tentang premenstrual syndrome dengan 

cara penanganan premenstrual syndrome dilaksanakan dalam beberapa tahap 

sebagai berikut: 

a. Tahap  Persiapan 

Tahap ini dimulai dari studi pendahuluan dan perijinan, penyusunan 

proposal, dan pembuatan instrumen. 

b. Tahap Pelaksanaan 

Penelitian dilaksanakan di Program Studi S1 Psikologi Fakultas 

Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta pada tanggal 2 Juni 

2010. Data diperoleh dengan menggunakan kuesioner yang selanjutnya 

akan diolah dan dianalisis. 

c. Tahap Penyusunan Laporan 

Tahap ini meliputi penyusunan laporan Karya Tulis Ilmiah 

berdasarkan data yang telah diperoleh dan dilanjutkan dengan seminar 

hasil penelitian. 

2. Instrumen Penelitian 

     Instrumen yang digunakan untuk penelitian ini adalah kuesioner, yaitu 

daftar pertanyaan yang sudah tersusun dengan baik, sudah matang, dimana 

responden tinggal memberikan jawaban atau dengan memberikan tanda-

tanda tertentu (Notoatmodjo, 2005). 

     Dalam kuesioner Tingkat Pengetahuan tentang Premenstrual Syndrome 

terdapat 56 item pertanyaan dengan menggunakan skala Guttman yang 
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mempunyai dua pilihan jawaban, yaitu ‘benar’ dan ‘salah’. Skor 1 untuk 

jawaban yang benar dan skor 0 untuk jawaban yang salah (Hidayat, 2009). 

     Sedangkan pada kuesioner Cara Penanganan Premenstrual Syndrome 

terdapat 22 item pertanyaan yang menggunakan skala Likert dengan 

penentuan skor sebagai berikut (Hidayat, 2009): 

Tabel 3.1 

Penentuan Skor Skala Likert 

Kategori Skor 
Pertanyaan Positif Pertanyaan Negatif 

Selalu (SLL) 4 1 
Sering (SRG) 3 2 
Kadang-kadang (KDG) 2 3 
Tidak pernah (TDK) 1 4 

 

Setelah keseluruhan skor dikumpulkan dan dijumlahkan, maka dilakukan 

penilaian untuk menarik kesimpulan dengan ketentuan sebagai berikut: 

 

Hasil penilaian tingkat pengetahuan tentang premenstrual syndrome 

selanjutnya dimasukkan ke dalam kategori sebagai berikut: 

a. Jika 76-100% jawaban benar dari nilai total : baik 

b. Jika 56-75% jawaban benar dari nilai total : cukup 

c. Jika < 55% jawaban benar dari nilai total  : kurang 

(Nursalam, 2008) 

Sedangkan hasil penilaian dari cara penanganan premenstrual syndrome 

dimasukkan ke dalam kategori sebagai berikut: 

a.  Jika 56-100% jawaban benar dari nilai total : diobati. 
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b. Jika < 56% jawaban benar dari nilai total : tidak diobati. 

(Sulistina, 2009) 

    Kuesioner yang telah dibuat harus dapat memenuhi kriteria sebagai alat 

ukur, maka sebelum kuesioner digunakan sebagai alat ukur harus 

dilakukan uji validitas dan reliabilitas. 

a. Uji Validitas 

Prinsip validitas adalah pengukuran dan pengamatan yang berarti 

prinsip keandalan instrumen dalam mengumpulkan data. Instrumen 

harus dapat mengukur apa yang seharusnya diukur (Nursalam, 2008). 

Uji validitas yang akan dilakukan menggunakan taraf signifikansi 0,05 

dengan menggunakan rumus Pearson Product Moment: 

 

Keterangan: 

 : koefisien korelasi 

Σ X  : jumlah skor item 

Σ Y  : jumlah skor total (item) 

n  : jumlah responden 

(Hidayat, 2009) 

Hasil perhitungan kemudian dibandingkan dengan angka kritik tabel 

korelasi nilai r dengan taraf signifikansi 0,05. Soal dikatakan valid 

apabila rhitung > rtabel (0,361). 
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Setelah dilakukan uji validitas pada 30 responden diperoleh hasil untuk 

kuesioner Tingkat Pengetahuan tentang Premenstrual Syndrome dari 56 

soal 40 diantaranya valid karena rhitung > rtabel (0,361) dengan taraf 

signifikansi 0,05. Sedangkan 16 soal yang tidak valid akan dihapus. Uji 

validitas untuk kuesioner Cara Penanganan Premenstrual Syndrome 

didapatkan hasil dari 22 soal 20 diantaranya valid, sedangkan 2 soal 

yang tidak valid akan dihapus dan tidak dipergunakan dalam analisis 

selanjutnya. 

b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas menunjukkan bahwa suatu instrumen cukup dapat 

dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data yang baik 

(Arikunto, 2006). Untuk mencari reliabilitas digunakan rumus Alpha 

sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

 :  reliabilitas instrumen 

k  :  banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

 :  jumlah varians butir 

   :  varians total 

Setelah dilakukan perhitungan hasilnya dibandingkan dengan angka kritik tabel 

korelasi nilai r, apabila > rtabel maka butir kuesioner tersebut dikatakan reliabel. 

Instrumen mempunyai reliabilitas tinggi apabila nilai  > 0,632 (Arikunto, 
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2006). Uji validitas dan reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan program 

SPSS for Windows. 

Uji reliabilitas untuk kuesioner Tingkat Pengetahuan tentang Premenstrual 

Syndrome didapatkan hasil  (0,938) > 0,632. Pada uji reliabilitas kuesioner 

Cara Penanganan Premenstrual Syndrome didapatkan hasil nilai  (0,771) > 

0,632, maka dapat dikatakan bahwa kuesioner yang diujikan telah reliabel dan 

dapat digunakan untuk pengambilan data penelitian. 

 

H. Analisis Data 

1. Pengolahan Data  

     Menurut Budiarto (2001), prinsip pengolahan data yang telah dikumpulkan 

adalah sebagai berikut: 

a. Pemeriksaan data (editing) 

Dalam langkah ini peneliti melakukan penjumlahan dan pengecekan 

terhadap kelengkapan data. 

b. Pemberian kode (coding) 

Peneliti akan mengklasifikasi jawaban-jawaban yang ada menurut 

macamnya. Untuk variabel bebas, yaitu tingkat pengetahuan tentang 

premenstrual syndrome diberi kode X dengan perincian item 

pertanyaan kuesioner diberi kode X1, X2, dan seterusnya. Sedangkan 

untuk variabel terikat, yaitu cara penanganan premenstrual syndrome 

diberi kode Y dengan perincian item pertanyaan kuesioner diberi kode 

Y1, Y2, dan seterusnya. 
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c. Penyusunan data (tabulating) 

Penyusunan data dilakukan untuk mengorganisasi data agar dengan 

mudah dapat dijumlah, disusun, dan ditata untuk disajikan dan 

dianalisis. 

2. Analisis Data 

Data yang telah diolah kemudian dianalisis dalam dua bagian yaitu sebagai 

berikut: 

a. Analisis Univariat 

Analisis ini dilakukan terhadap tiap variabel dari hasil penelitian. Pada 

umumnya dalam analisis ini hanya menghasilkan distribusi dan 

persentase dari tiap variabel (Notoatmodjo, 2005). Peneliti 

menggunakan analisis univariat berupa distribusi frekuensi dari 

variabel-variabel yang diteliti untuk mendapatkan persentase subjek 

menurut pengetahuan tentang premenstrual syndrome dan cara 

penanganan premenstrual syndrome. 

b. Analisis Bivariat 

Analisis ini dilakukan terhadap dua variabel yang diduga berhubungan 

atau berkorelasi (Notoatmodjo, 2005). Untuk mengetahui hubungan 

antara tingkat pengetahuan tentang premenstrual syndrome dan cara 

penanganan premenstrual syndrome digunakan teknik analisis data 

dengan menggunakan uji Chi Kuadrat dengan taraf signifikan 0,05. 

Rumus yang digunakan adalah: 
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Keterangan: 

x2 : Chi kuadrat 

fo : Frekuensi yang diperoleh dari (diobservasi dalam) sampel 

fh : Frekuensi yang diharapkan 

(Hadi, 2004) 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan program Statistical 

Product and Service Solution (SPSS) for Windows. 

Setelah x2 diketahui, langkah selanjutnya adalah membandingkan x2 

hitung dengan x2 tabel dengan taraf signifikansi 0,05. 

1) Apabila x2 hitung > x2 tabel maka hasilnya signifikan (Ha diterima 

dan Ho ditolak). 

2) Apabila x2 hitung < x2 tabel maka hasilnya tidak signifikan (Ha 

ditolak dan Ho diterima). 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

     Penelitian ini dilakukan di Program Studi S1 Psikologi Fakultas Kedokteran 

Universitas Sebelas Maret Surakarta yang terletak di Jalan Kolonel Soetarto 150K 

Jebres Surakarta. Penelitian dilakukan pada bulan Juni dengan sampel sejumlah 

98 orang. Hasil analisis penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Analisis Univariat 
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Analisis univariat digunakan untuk mengetahui distribusi frekuensi dan 

persentase dari tiap variabel. Data distribusi frekuensi dan persentase yang 

disajikan berikut berdasarkan stratifikasi responden. 

a. Karakteristik Subjek Penelitian Berdasarkan Tingkat Pengetahuan tentang 

Premenstrual Syndrome 

Tabel 4.1 

Distribusi Tingkat Pengetahuan tentang Premenstrual Syndrome 

No Tingkat Pengetahuan Tahun Angkatan Frekuensi Persentase 

(%) 2007 2008 

1 Baik 14 9 23 23,47 

2 Cukup 24 35 59 60,20 

3 Kurang 6 10 16 16,33 

Jumlah 44 54 98 100 

 

Dari tabel 4.1 dapat dilihat bahwa sebagian besar tingkat pengetahuan 

responden tentang premenstrual syndrome berada dalam kategori cukup, 

yaitu sebesar 59 orang (60,20%). Hal ini dikarenakan responden belum 

pernah mendapatkan pengetahuan tentang premenstrual syndrome secara 

formal. Sedangkan masih terdapat responden dengan tingkat pengetahuan 

yang kurang, yaitu sebanyak 16 orang (16,33%). 

b. Karakterisktik Subjek Penelitian Berdasarkan Cara Penanganan 

Premenstrual Syndrome 

Tabel 4.2 
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Distribusi Cara Penanganan Premenstrual Syndrome 

No Cara Penanganan Tahun Angkatan Frekuensi Persentase 

(%) 2007 2008 

1 Diobati 3 1 4 4,08 

2 Tidak diobati 41 53 94 95,92 

Jumlah 44 54 98 100 

 

Dari tabel 4.2 tampak bahwa terdapat 4 responden (4,08%) menangani 

gejala premenstrual syndrome  yang mereka alami dengan obat-obatan dan 

94 responden (95,92%) tidak menangani gejala premenstrual syndrome 

yang mereka alami dengan obat-obatan. 

2. Analisis Bivariat 

     Analisis ini dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara 

tingkat pengetahuan tentang premenstrual syndrome dengan cara penanganan 

premenstrual syndrome di Program Studi S1 Psikologi Fakultas Kedokteran 

Universitas Sebelas Maret Surakarta. Analisis ini dilakukan dengan 

menggunakan rumus Chi Kuadrat. 

     Sebelum melakukan uji hipotesis akan dilakukan penggabungan sel karena 

penelitian ini menggunakan tabel 3x2 sehingga harus diubah menjadi tabel 2x2 

terlebih dahulu, yaitu menggabungkan kelompok pengetahuan kurang dan 

cukup karena jumlah subjek yang termasuk ke dalam kelompok pengetahuan 

kurang sedikit sehingga digabung dengan kelompok pengetahuan cukup. 

Langkah selanjutnya adalah melakukan uji hipotesis dengan menggunakan 
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rumus Chi Kuadrat. Setelah dilakukan uji dengan Chi Kuadrat ternyata tidak 

memenuhi syarat karena terdapat 2 sel (50%) yang nilai expected-nya kurang 

dari 5, maka uji yang dipakai adalah uji alternatifnya, yaitu uji Fisher (Dahlan, 

2009). Dengan menggunakan uji Fisher didapat hasil nilai signifikansinya 

adalah 0,234 untuk 2-sided (two-tail) maupun 1-sided (one-tail). Karena nilai p 

> 0,05 maka dapat diambil kesimpulan bahwa tidak ada hubungan antara 

tingkat pengetahuan tentang premenstrual syndrome dengan cara penanganan 

premenstrual syndrome. Hasil analisis bivariat dengan menggunakan rumus 

Chi Kuadrat secara lengkap dapat dilihat dalam lampiran. 

BAB V 

PEMBAHASAN 

 

     Mahasiswi Program Studi S1 Psikologi Fakultas Kedokteran merupakan 

remaja yang berumur antara 18-22 tahun dan telah mengalami menstruasi. 

Mahasiswi tersebut juga mempelajari masalah yang berhubungan dengan 

psikologi. Premenstrual syndrome (PMS) merupakan salah satu hal yang 

berkaitan dengan psikologi dimana kondisi seorang wanita lebih sensitif terhadap 

perasaan dan tubuhnya (Hamrat, 2009). Penyebabnya belum jelas, namun faktor 

kejiwaan, masalah dalam keluarga, masalah sosial dan lain-lain diduga memegang 

peranan penting (Mansjoer, 2001). 

     Faktor yang dapat meningkatkan risiko terjadinya PMS diantaranya wanita 

yang pernah melahirkan, status perkawinan, usia, stresor, kebiasaan makan, 

kekurangan gizi, kebiasaan merokok dan kegiatan fisik yang berat. Gejala 
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premenstrual syndrome dapat berupa gejala fisik dan gejala mental (psikis) 

(Hapsari, 2009). Banyak perempuan yang mengalami kesulitan untuk mengenali 

gejala PMS ini pada dirinya sendiri, terutama bagi mereka yang baru mengenal 

konsep PMS. Adapun cara penanganan PMS ini dapat digolongkan menjadi tiga 

antara lain dengan edukasi dan konseling, modifikasi gaya hidup dan dengan obat-

obatan (Taufiq, 2009). 

     Pada tabel 4.1 tentang distribusi frekuensi tingkat pengetahuan tentang 

premenstrual syndrome sebagian besar tingkat pengetahuan responden dalam 

kategori cukup, yaitu sebanyak 59 orang (60,20%). Hal ini disebabkan karena 

responden belum pernah mendapatkan pengetahuan tentang premenstrual 

syndrome secara formal. Terdapat 23 responden (23,47%) dengan tingkat 

pengetahuan tinggi yang terdiri dari 14 orang dari angkatan 2007 dan 9 orang dari 

angkatan 2008. Tingkat pengetahuan yang dimaksud adalah responden dapat 

mengetahui, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mensintesis dan 

mengevaluasi pertanyaan yang telah diberikan. Hal ini sesuai dengan teori yang 

dinyatakan oleh Hana dalam Sulistina (2009), bahwa semakin bertambah tua akan 

semakin berkembang pula daya tangkap dan pola pikir seseorang sehingga 

pengetahuan yang diperolehnya semakin membaik. 

     Pada tabel 4.2 tentang distribusi frekuensi cara penanganan premenstrual 

syndrome terdapat 4 responden (4,08%) yang menangani gejala PMS yang 

dialaminya dengan obat-obatan dan 94 orang (95,92%) tidak menangani PMS 

yang mereka alami dengan obat-obatan. Hal ini sesuai dengan teori yang 

dikemukakan oleh Taufiq (2009) yang menyebutkan bahwa penanganan PMS 
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dengan obat-obatan hanya dilakukan jika gejala PMS berat sampai mengganggu 

aktivitas sehari-hari dan umumnya modifikasi gaya hidup jarang berhasil. 

     Dari hasil analisis data yang dilakukan untuk mengetahui adanya hubungan 

antara tingkat pengetahuan tentang premenstrual syndrome dengan cara 

penanganan premenstrual syndrome dengan menggunakan rumus Chi Kuadrat 

ternyata tidak memenuhi syarat. Oleh karena itu, digunakan uji alternatifnya yaitu 

uji Fisher dan didapatkan hasil nilai signifikansinya adalah 0,234. Karena p > 0,05 

maka dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terdapat hubungan antara tingkat 

pengetahuan tentang premenstrual syndrome dengan cara penanganan 

premenstrual syndrome karena premenstrual syndrome merupakan hal yang 

normal atau fisiologis sehingga tidak perlu ditangani dengan obat-obatan, tapi 

cukup dengan modifikasi gaya hidup seperti komunikasi, diet dan olahraga. 

Namun, apabila gejala premenstrual syndrome berat dan mengganggu aktivitas 

sehari-hari dapat ditangani dengan obat-obatan (Taufiq, 2009). 

  

BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yag telah dilakukan, maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
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1. Tingkat pengetahuan responden mahasiswi Program Studi S1 Psikologi 

Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta tentang 

premenstrual syndrome sebagian besar dalam kategori cukup (60,20%). 

2. Cara penanganan premenstrual syndrome dengan obat-obatan pada 

mahasiswi Program Studi S1 Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas 

Sebelas Maret Surakarta sebesar 4,08%. 

3. Dari hasil analisis data dengan menggunakan rumus Chi Kuadrat ternyata 

tidak memenuhi syarat sehingga digunakan uji alternatifnya yaitu uji 

Fisher dan didapat hasil taraf signifikansinya sebesar 0,234. Oleh karena p 

> 0,05 maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat hubungan antara 

tingkat pengetahuan tentang premenstrual syndrome dengan cara 

penanganan premenstrual syndrome. 

 

B. Saran 

1. Bagi penelitian selanjutnya 

Diharapkan dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk penelitian 

selanjutnya tentang PMS dan dapat mengembangkan serta memperbaiki 

kekurangan dalam penelitian ini, misalnya dengan metode penelitian 

eksperimen,  menambah variabel lain yang berpengaruh dalam penelitian 

atau melakukan penelitian dengan sampel yang lebih luas. 

2. Bagi instansi 

Diharapkan dapat lebih mensosialisasikan informasi tentang premanstrual 

syndrome dan cara penanganannya yang tepat sesuai gejala. 
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