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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang 

Salah satu gangguan kesehatan yang sulit diidentifikasi secara akurat pada 

wanita adalah kumpulan gejala- gejala yang dikenal sebagai sindrom 

premenstruasi ( Premenstrual Syndrome, PMS). Sindrom premenstruasi 

adalah kumpulan gejala fisik, psikologis, dan perilaku yang terjadi selama 

akhir fase luteal dalam siklus menstruasi dan berakhir dengan awitan 

menstruasi (Varney, 2006). 

 Dalam belajar diperlukan aktivitas sebab pada prinsipnya belajar adalah 

berbuat untuk mengubah tingkah laku, jadi melakukan kegiatan. Tidak ada 

belajar kalau tidak ada aktivitas. Itulah sebabnya aktivitas merupakan prinsip 

dan asas yang sangat penting di dalam interaksi belajar mengajar (Sardiman, 

2010). Aktivitas belajar dipengaruhi oleh bebarapa faktor termasuk faktor 

intern yang berupa faktor fisiologis dan faktor psikologis ( Suryabrata, 2006). 

Bayer Schering Pharma memprakarsai studi yang dilakukan lembaga 

penelitian independen, Juli 2008, dengan jumlah responden 1.602 orang di 

Australia, Hongkong, Pakistan dan Thailand. Hasilnya, 22 % dari wanita di 

Asia Pasifik mengalami PMS. Sebanyak 95% perempuan mengalami gejala 

premenstruasi. Sindrom premenstruasi sedang hingga berat diderita berturut-

turut oleh 3.9% dan 1.1%, angka tersebut lebih rendah dibanding perempuan 

Barat, Cina ataupun Jepang. Gejala premenstruasi sedang hingga berat dan 
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PMDD ( Premenstrual Dysphoric Disorder) diderita oleh 5% perempuan, dan 

terutama mengenai usia 20-29 tahun (Emilia, 2008). Pada sekitar 14% 

perempuan antara usia 20 hingga 35 tahun, sindrom premenstruasi dapat 

sangat hebat pengaruhnya sehingga mengharuskan mereka beristirahat dari 

sekolah atau kantornya (Tozie, 2009).  

      Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan pada tanggal 17 Februari 

2010 terhadap 15 mahasiswi D IV Kebidanan semester II dan IV jalur reguler 

didapatkan hasil bahwa 15 mahasisiwi tersebut mengalami Sindrom 

Premenstruasi. Gejala yang sering dialami antara lain rasa tidak enak atau 

nyeri di perut, mudah tersinggung, nafsu makan bertambah atau berkurang, 

suka marah, payudara bengkak dan terasa sakit saat diraba serta mudah lelah 

dan letih. Sebanyak 10 dari 15 mahasiswi merasa konsentrasi berkurang dan 

11 dari 15 mahasiswi merasa malas melakukan aktivitas. Meninjau dari latar 

belakang maka penulis tertarik melakukan penelitian berjudul “Hubungan  

antara Sindrom Premenstruasi Dengan Aktivitas Belajar Pada Mahasiswi 

DIV Kebidanan Jalur Regular UNS Surakarta”. 

 

B. Rumusan Masalah 

“Adakah Hubungan  antara Sindrom Premenstruasi Dengan Aktivitas Belajar 

Pada Mahasiswi DIV Kebidanan Jalur Regular UNS Surakarta?” 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara sindrom 

premenstruasi dengan aktivitas belajar pada mahasiswi DIV Kebidanan 

Jalur Reguler UNS . 

2. Tujuan  khusus 

a. Untuk mengetahui sindrom premenstruasi pada mahasiswi DIV 

Kebidanan Jalur Reguler UNS. 

b. Untuk mengetahui aktivitas belajar pada mahasiswi DIV Kebidanan 

Jalur Reguler UNS. 

c. Untuk menganalisis hubungan sindrom premenstruasi dengan aktivitas 

belajar pada mahasiswi DIV Kebidanan Jalur Reguler UNS. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Teoritis  

      Sebagai pertimbangan masukan untuk menambah wawasan tentang 

hubungan antara sindrom premenstruasi dengan aktivitas belajar pada 

mahasiswi. 

2. Aplikatif  

      Memberikan manfaat bagi mahasiswi untuk mengetahui dan 

memahami tentang dampak sindrom premenstruasi terhadap aktivitas 

belajar sehingga mampu mengatasi dampak sindrom premenstruasi dengan 

harapan dapat meningkatkan aktivitas belajar.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

 

A. Sindrom Premenstruasi 

1. Pengertian 

Sindrom premenstruasi adalah kumpulan gejala fisik, psikologis, dan 

perilaku yang terjadi selama akhir fase luteal dalam siklus menstruasi dan 

berakhir dengan awitan menstruasi (Varney, 2006). 

Premenstrual tension merupakan keluhan-keluhan yang biasanya mulai 

satu minggu sampai beberapa hari sebelum datangnya haid, dan menghilang 

sesudah haid datang walaupun kadang-kadang berlangsung terus sampai 

haid berhenti (Prawirohardjo, 2005). 

2. Etiologi 

Menurut Saryono (2009), penyebab terjadinya sindrom premenstruasi 

berhubungan dengan beberapa faktor antara lain : 

a. Faktor hormonal 

Yakni terjadi ketidakseimbangan antara hormon estrogen dan 

progesteron. Kadar hormon estrogen sangat berlebih dan melampaui 

batas normal sedangkan hormon progesteron menurun. 

b. Faktor kimiawi 

Faktor kimiawi sangat mempengaruhi munculnya sindrom pre 

menstruasi. Rendahnya kadar dan aktivitas serotonin menimbulkan 

gejala sindrom premenstruasi. Selain itu peningkatan prolaktin 
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menyebabkan keterlambatan ovulasi dan menurunkan level progesteron 

yang menyebabkan sindrom premenstruasi. 

c. Faktor genetik 

Faktor genetik juga memainkan suatu peran yang sangat penting, yaitu 

insidensi sindrom premenstruasi dua kali lebih tinggi pada kembar satu 

telur (monozigot) dibanding kembar dua telur. 

d. Faktor psikologis 

Faktor psikis, yaitu stres sangat besar pengaruhnya terhadap kejadian 

PMS . Gejala-gejala sindrom premenstruasi akan semakin menghebat 

jika di dalam diri seseorang wanita terus menerus mengalami tekanan. 

e. Faktor gaya hidup 

Faktor gaya hidup dalam diri wanita terhadap pengaturan pola makan 

juga memegang peranan penting. Makanan terlalu banyak garam 

menyebabkan retensi cairan. Terlalu banyak mengkonsumsi minuman 

beralkohol dan berkafein dapat mengganggu suasana hati dan 

melemahkan tenaga. Selain itu kurangnya asupan vitamin B6, kalsium, 

dan magnesium dapat menyebabkan gejala sindrom premenstruasi 

semakin memburuk. 

Menurut Prawirohardjo (2005) etiologi sindrom premenstruasi tidak 

jelas, akan tetapi satu faktor yang memegang peranan penting adalah 

ketidakseimbangan antara estrogen dan progesteron dengan akibat retensi 

cairan dan natrium, penambahan berat badan dan kadang edema. Dalam 

hubungan dengan kelainan hormonal, rupanya terdapat defisiensi luteal dan 
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pengurangan produksi progesteron. Faktor kejiwaan, masalah dalam 

keluarga, masalah sosial juga memegang peranan penting. 

Wanita yang baik keseimbangan psiko-emosionalnya, yang menganggap 

haid itu wajar, tidak mudah menderita tegangan prahaid. Sebaliknya wanita 

psiko-neurotik, yang menganggap haid itu sebagai suatu kelainan lebih 

mudah menunjukkan gejala- gejala yang berlebihan. Karena itu gangguan 

jiwa dan emosi dapat dipandang sebagai dasar, sedang perubahan-perubahan 

organo-bioligik sebagai faktor pencetus ( precipating factor) dari tegangan 

prahaid (Prawirohardjo, 2005). 

3. Gejala 

      Menurut Saryono ( 2009) kriteria yang diperlukan untuk menegakkan 

diagnosis PMS (Premenstrual Syndrome) adalah gejala harus ada selama 5 

hari menjelang fase premenstruasi dan berakhir dalam 4 hari setelah 

menstruasi mulai, dan mempengaruhi beberapa aktivitas normal.  

Salah satu gejala yang harus ada ( Group A) adalah : 

a. Depresi alam perasaan, perasaan putus asa 

b. Cemas, tegang 

c. Perubahan mood secara tiba – tiba 

d. Marah, irritabel. 

Sedangkan gejala tambahan  ( Group B ) adalah : 

a. Penurunan ketertarikan pada aktivitas sehari-hari 

b. Kesulitan dalam konsentrasi 

c. Kelemahan, kurang energi 
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d. Perubahan rasa, banyak makan, pilih-pilih makan 

e. Ganguan tidur 

f.     Gejala fisik seperti : payudara menegang, bengkak, sakit kepala, sakit 

sendi atau otot, penambahan berat badan. 

Bila wanita sedikitnya terdapat salah satu gejala dalam grup A dan empat 

gejala tambahan dalam grup B maka dapat diketegorikan mengalami 

sindrom premenstruasi. Gejala umum lain yang mungkin ditemukan adalah:  

a. Perubahan fisik 

1) Gejala – gejala gastrointestinal 

Seperti : Sakit punggung, perut kembung, perubahan nafsu makan, 

sembelit/diare, daerah panggul terasa berat atau tertekan, mual, 

muntah, penambahan berat badan, bengkak abdominal, kram 

abdominal, kram pada kandung kemih.  

2) Gejala-gejala pada payudara 

Seperti payudara terasa penuh, bengkak, mengeras dan nyeri. 

3) Permasalahan pada kulit. 

Seperti : hot flashes( kulit wajah, leher, dada tampak merah dan 

terasa terbakar), kelainan kulit ( jerawat dan neurodermatitis), dan 

sariawan. 

4) Gejala-gejala vaskuler dan neurologi 

Seperti : pusing, pingsan, tidak bertenaga, kelelahan yang luar biasa, 

pembengkakan jaringan atau nyeri persendian, sendi dan otot lemas, 

debaran jantung/ hati, kekejangan otot, koordinasi yang berkurang. 
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5) Keluhan-keluhan mata 

Seperti radang selaput mata dan gangguan penglihatan. 

6) Permasalahan pada pernapasan 

Seperti : peradangan/ infeksi dan alergi. 

7) Gangguan cairan tubuh 

Seperti retensi cairan tubuh di payudara, tungkai, lutut, dan otak 

yang menyebabkan pembengkakan dan sakit kepala. 

b. Perubahan suasana hati 

Seperti : mudah marah, cemas, depresi, mudah tersinggung, gelisah, 

sebentar sedih, sebentar gembira, agresif, tertekan, kesepian, gugup, 

ketiadaan kendali, hilangnya gambaran diri, hipersensitif secara 

emosional, kemurungan. 

c. Perubahan mental 

Seperti : kalut, bingung, sulit berkonsentrasi, pelupa, isolasi sosial. 

d. Perubahan tingkah laku 

Seperti : perubahan libido, perubahan pola tidur, perubahan nafsu 

makan. 

       Menurut Emilia (2008) gejala-gejala sindrom premenstruasi 

diantaranya: 

a. Mood yang buruk 

b. Gelisah  

c. Sedih  

d. Marah  
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e. Berkurangnya minat  kerja, pekerjaan rumah atau aktivitas sosial 

f.      Susah berkonsentrasi 

g. Mudah lelah dan berkurangnya energi 

h. Nafsu makan naik 

i.      Insomnia atau hipersomnia 

j.     Penimbunan cairan 

k. Gejala fisik seperti dada lembut, sakit kepala, sakit otot,  penambahan 

berat badan.  

Menurut Cokmoki (2007) tanda dan gejala premenstruasi sindrom dibagi 

dalam dua gejala antara lain: 

a. Tanda -tanda psikis 

Meliputi : gelisah, cemas, takut sendirian, suasana hati serba tak 

nyaman, rasa lelah dan letih, cemberut, mudah marah, kepribadian 

seakan sirna, hilangnya rasa percaya diri, cuek terhadap lingkungan/ 

orang lain, kurang konsentrasi, mudah menangis, depresi, perasaan 

tertekan, dan mudah tersinggung,  

b. Tanda – tanda fisik 

Meliputi : payudara melunak ( kadang sakit), perut mengembang dan 

kembung, badan terasa berat, kaki dan sendi terasa lunglai, dan sakit 

kepala sampai migren. 
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Menurut Prawiroharjo (2005), gejala-gejala premenstruasi dapat dibagi 

dalam dua kelompok: 

a. Gejala- gejala psiko emosional : sukar konsentrasi, rasa takut yang 

berlebihan (overanxiety), mudah tersinggung, mudah marah dan 

depresi. 

b. Gejala- gejala fisik : sefalgia, insomnia, takikardi, anoreksia, nausea 

dan vomitus, perut kembung, rasa penuh di perut dan payudara, 

gangguan defekasi dan miksi, nyeri perut/panggul/pinggang dan 

sebagainya. 

 

B. Aktivitas belajar 

1. Pengertian 

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia aktivitas adalah keaktifan, 

kegiatan atau kesibukan. Belajar ialah tahapan perubahan seluruh tingkah 

laku individu yang relatif menetap sebagai hasil pengalaman dan interaksi 

dengan lingkungan yang melibatkan proses kognitif (Syah, 2005).  

Dalam belajar diperlukan aktivitas sebab pada prinsipnya belajar adalah 

berbuat untuk mengubah tingkah laku, jadi melakukan kegiatan.Tidak ada 

belajar kalau tidak ada aktivitas. Itulah sebabnya aktivitas merupakan 

prinsip dan asas yang sangat penting di dalam interaksi belajar mengajar 

(Sardiman, 2010). 

Di dalam aktivitas belajar ada beberapa prinsip yang berorientasi pada 

pandangan ilmu jiwa yakni menurut ilmu jiwa lama dan pandangan ilmu 
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jiwa modern. Menurut pandangan ilmu jiwa lama aktivitas didominasi 

oleh guru sedang menurut pandangan ilmu jiwa modern, aktivitas 

didominasi oleh siswa. Piaget dalam Sardiman ( 2010) menjelaskan 

bahwa anak itu berpikir sepanjang berbuat, tanpa berbuat anak itu tidak 

berpikir, agar anak berpikir sendiri maka harus diberi kesempatan untuk 

berbuat sendiri. Dalam hal ini berbuat berarti melakukan aktivitas. Dalam 

kegiatan belajar yang dimaksud akivitas belajar adalah aktivitas yang 

bersifat fisik maupun mental. Dalam kegiatan belajar kedua aktivitas ini 

harus selalu terkait. 

 

2. Jenis- jenis aktivitas dalam belajar 

Dieddrich dalam Hamalik (2009)  membuat suatu daftar yang berisi 

177 macam aktivitas yang dapat digolongkan sebagai berikut: 

a. Visual activities 

Seperti: membaca, melihat gambar-gambar, mengamati eksperimen,   

demonstrasi, pameran, dan mengamati orang lain bekerja atau bermain 

b.  Oral activities 

Seperti: mengemukakan suatu fakta atau prinsip, menghubungkan 

suatu kejadian, menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran, 

mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, interupsi. 

c.  Listening activities 

Seperti: mendengarkan penyajian bahan, mendengarkan percakapan 

atau diskusi kelompok, diskusi, musik, pidato. 
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d. Writing activities 

Seperti: menulis cerita, karangan, laporan, angket, menyalin, 

mengerjakan tes. 

e. Motor activities 

Seperti: melakukan percobaan, membuat konstruksi, model, 

mereparasi, bermain, berkebun, beternak. 

f. Mental activities 

Seperti: merenungkan, mengingat, memecahkan soal, menganalisa, 

melihat hubungan, mengambil keputusan. 

g. Emotional activities 

Seperti: menaruh minat, merasa bosan, gembira, bersemangat, 

bergairah, berani, tenang, gugup. 

3. Faktor- faktor yang mempengaruhi aktivitas belajar 

 Menurut Suryabrata (2006) faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas 

belajar antara lain: 

a. Faktor dari luar pelajar 

1. Faktor - faktor non sosial 

Misalnya ; keadaan udara, suhu, cuaca, waktu( pagi, siang atau 

malam), tempat, letak, dan alat-alat yang dipakai unruk belajar 

(buku, alat peraga, dan lain - lain). 

2. Faktor- faktor sosial 

Yang dimaksud disini adalah faktor manusia baik yang hadir, 

maupun yang  tidak langsung hadir. 
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b. Faktor dari dalam pelajar 

1. Faktor- faktor fisiologis 

a. Keadaan tonus jasmani pada umumnya 

1) Nutrisi yang cukup 

2) Beberapa penyakit kronis  

b. Keadaan fungsi –fungsi fisiologis tertentu yaitu keadaan fungsi 

panca indra. 

2. Faktor - faktor psikologis 

Faktor - faktor psikologis yang mempengaruhi aktivitas belajar 

adalah faktor faktor pendorong yang mampu memobilisasikan 

energi psikis untuk belajar. 

Menurut suryabrata (2006) aktivitas yang didorong oleh motif intrinsik 

ternyata lenih sukses daripada didorong oleh motif ekstrinsik.Sedangkan 

motif intrinsik sendiri lebih sangat berhubungan dengan faktor kondisi 

fisik dan psikis seseorang.  

C. Hubungan Sindrom Premenstruasi dengan Aktivitas Belajar. 

     Menurut Varney (2006) sindrom premenstruasi adalah kumpulan gejala 

fisik, psikologis, dan perilaku yang terjadi selama akhir fase luteal dalam 

siklus menstruasi dan berakhir dengan awitan menstruasi. Menurut Emilia ( 

2008) gejala dari sindrom premenstruasi  yang paling banyak terjadi adalah 

bekurangnya mood, dan berkurangnya aktivitas. 
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Menurut Syah (2005) belajar ialah tahapan perubahan seluruh tingkah laku 

individu yang relatif menetap sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan 

lingkungan yang melibatkan proses kognitif selain itu merupakan kegiatan 

yang berproses dan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam setiap 

penyelenggaraan jenis dan jenjang pendidikan. Dalam belajar diperlukan 

aktivitas sebab pada prinsipnya belajar adalah berbuat untuk mengubah 

tingkah laku, jadi melakukan kegiatan. Tidak ada belajar kalau tidak ada 

aktivitas. Itulah sebabnya aktivitas merupakan prinsip dan asas yang sangat 

penting di dalam interaksi belajar mengajar (Sardiman, 2010). 

     Menurut Suryabrata ( 2006) aktivitas yang didorong oleh motif intrinsik 

ternyata lebih sukses daripada didorong oleh motif ekstrensik. Dalam belajar, 

motif intrinsik adalah faktor–faktor  yang berasal dari diri pelajar, antara lain 

tonus – tonus jasmani pada umumnya melatar belakangi aktivitas belajar dan 

faktor – faktor psikologis. Keadaan jasmani yang segar akan lain pengaruhnya 

dengan keadaan jasmani yang kurang segar, dalam hubungan ini beberapa 

penyakit ringan termasuk keluhan gejala fisik dan psikis sindrom 

premenstruasi seperti diantaranya sakit punggung, nyeri panggul, payudara 

terasa penuh dan nyeri, lemas, konsentrasi berkurang, cemas, pelupa, malas 

beraktivitas biasanya diabaikan karena dipandang tidak cukup serius untuk 

mendapat perhatian dan pengobatan akan tetapi dalam kenyataannya keluhan-

keluhan semacam ini sangat mengganggu aktivitas. 
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D. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Konsep Penelitian 

Keterangan : 

 Dianalisis statistik 

 Tidak dianalisis statistik 

 

E. Hipotesis 

Berdasarkan landasan teori dan kerangka konsep dapat dirumuskan : 

Hipotesis : Ada hubungan antara sindrom premenstruasi dengan aktivitas 

Etiologi PMS: 
a. Hormonal 
b. Kimiawi  
c. Genetik  
d. Psikologis 
e. Gaya hidup  

Sindrom premenstruasi 
a. Perubahan fisik 
b. Perubahan psikis 
c. Perubahan tingkah 

laku 
 

Faktor internal 
1. Fisiologis 
2. Psikologis  
 

Aktivitas belajar 

Faktor eksternal  
1. Non sosial 
2. Sosial  

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



17 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain  penelitian 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian observasional analitik dengan 

metode pendekatan cross sectional yaitu suatu penelitian untuk mempelajari 

dinamika korelasi antara faktor-faktor risiko dengan efek, dengan cara 

pendekatan, observasi atau pengumpulan data sekaligus pada suatu saat (point 

time approach) (Notoatdmojo, 2005). 

 

B. Tempat dan waktu penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Program Studi DIV Kebidanan Fakultas 

Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta pada bulan Mei 2010 

 

C. Populasi  penelitian 

Populasi adalah keseluruhan kelompok subjek dapat berupa manusia, hewan 

percobaan, data laboratorium dan lain-lain yang ciri-cirinya akan diteliti 

(Arief, 2008). 

1. Populasi target  

Populasi yang menjadi sasaran aktif yang parameternya akan diketahui 

melalui penelitian (Arief, 2008). Pada penelitian ini populasi targetnya 

adalah semua mahasiswi. 
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2. Populasi aktual  

Merupakan populasi yang lebih kecil yang diambil dari populasi target 

dengan pertimbangan kepraktisan (Arief, 2008). Pada peneltian ini 

populasi aktualnya adalah semua mahasiwi semester II dan IV D IV 

Kebidanan jalur reguler UNS Surakarta angkatan 2009 dan 2008 

sebanyak 89 mahasiswi. 

 

D. Sampel dan teknik sampling 

1. Sampel penelitian  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi ( Sugiyono, 2008).  

Sampel penelitian yang digunakan adalah mahasiswi semester II dan IV D 

IV Kebidanan jalur reguler UNS Surakarta sebanyak 73 mahasiswi. 

2. Teknik sampling 

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

probability sampling dengan metode Simple Random Sampling yaitu 

pengambilan sampel dari populasi dilakukan secara acak (random) tanpa 

memperhatikan strata yang ada dalam populasi ( Sugiyono, 2008). 

 

E. Estimasi Besar Sampel 

Sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswi DIV Kebidanan FK UNS yang 

terdiri dari mahasiswi jalur regular semester II sebanyak 33 orang dan 

semester VI jalur reguler sebanyak 43 orang yang ada saat penelitian serta 
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memenuhi kriteria inklusi. Karena besar populasi < 1000 , Besarnya sampel 

diperoleh dengan menggunakan rumus =  
 

Keterangan : 

N : jumlah populasi 

n : jumlah sampel 

d : tingkat signifikansi ( d= 0,05)  

(Nursalam, 2008) 

Jika jumlah populasi (N) = 89, dengan tingkat signifikansi (d) = 5 % maka 

estimasi besar sampel (n) sebanyak 73 responden. 

 

F. Kriteria Restriksi ( Inklusi dan Eksklusi) 

Penetapan kriteria sampel diperlukan dalam upaya untuk mengendalikan 

variabel penelitian yang tidak diteliti, tetapi ternyata berpengaruh terhadap 

variabel dependen (Nusalam, 2008).  

Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan kriteria sebagai 

berikut : 

1. Kriteria inklusi 

Merupakan karakeristik umum subjek penelitian dari suatu populasi target 

yang terjangkau yang akan diteliti. Kriteria inklusi pada penelitian ini 

adalah : 

a) Mahasiswi semester II dan IV D IV Kebidanan jalur reguler UNS 

Surakarta 
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b) Mengalami PMS 

c) Mempunyai siklus haid normal 

d) Usia reproduksi   

e) Hadir di kelas saat penelitian 

f) Bersedia menjadi responden. 

2. Kriteria eksklusi 

Kriteria eksklusi adalah menghilangkan atau mengeluarkan subjek yang 

memenuhi kriteria inklusi karena beberapa alasan. Pada penelitian ini 

kriteria eksklusinya adalah: 

a) Punya penyakit pada organ reproduksi. 

b) Subjek tidak jujur dalam menjawab kuesioner L-MMPI 

 

G. Defisini operasional Variabel 

1. Variabel dependent ( bebas) 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah sindrom premenstruasi. 

Sindrom premenstruasi adalah kumpulan gejala fisik, psikologis, dan 

perilaku yang terjadi selama akhir fase luteal dalam siklus menstruasi dan 

berakhir dengan awitan menstruasi ( Varney, 2006) 

a) Teknik pengumpulan data dengan kuesioner sindrom premenstruasi 

b) Tingkatan sindrom premenstruasi dikategorikan: 

Tingkatan sindrom premenstruasi tergantung pada terganggunya 

aktivitas sehari hari (Cokmoki, 2007) 

1) Ringan  : skor ≤ 57 
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Timbul gejala tetapi tidak mengganggu kegiatan 

2) Sedang : skor > 57-75 

Timbul gejala dan memerlukan istirahat beberapa jam 

3) Berat   : skor > 75 

Timbul gejala,  memerlukan istirahat dan pengobatan. 

c) Skala data : ordinal 

2. Variabel independent ( terikat)  

Variabel independent ( terikat) pada penelitian ini adalah aktivitas belajar. 

 Aktivitas belajar adalah suatu perbuatan baik rohani yang menghendaki 

bekerjanya fungsi pemikiran, maupun jasmani yang menghendaki gerakan 

fungsi otot- otot individu yang belajar (Fitriani, 2008). 

a) Teknik pengumpulan data dengan kuesioner aktivitas belajar. 

b) Tingkatan aktivitas belajar dikategorikan : 

1. Aktivitas belajar rendah : skor ≤ 63 

Melakukan kegiatan diluar konteks belajar 

2. Aktivitas belajar sedang : skor  > 63-71.5 

Sedikit melakukan serangkaian kegiatan dalam konteks belajar 

3. Aktivitas belajar tinggi : skor > 71.5 

Banyak melakukan serangkaian kegiatan dalam konteks belajar  

 (Ningsih , 2009) dan (Suyatna,2003) 

c) Skala data : ordinal 

 

H. Intervensi dan Instrumentasi 

Alat ukur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah kuesioner. Kuesioner merupakan alat ukur berupa angket atau 
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kuesioner dengan beberapa pertanyaan. Alat ukur ini digunakan apabila 

responden jumlahnya besar dan dapat membaca dengan baik yang dapat 

mengungkapkan hal-hal yang bersifat rahasia. Pembuatan kuesioner ini 

mengacu pada parameter yang sudah dibuat oleh peneliti terhadap 

penelitian yang akan dilakukan (Hidayat, 2009).  

Pada penelitian ini menggunakan tiga macam kuesioner yaitu : 

kuesioner untuk menguji kejujuran responden dengan skala inventori L-

MMPI, kuesioner sindrom premenstruasi dan kuesioner aktivitas belajar. 

1. Skala Iventori L-MMPI (Lie Scale Minnesota Multiphasic Personality 

Inventory) 

Menurut Salan dalam Wardana (2008), instrumen ini digunakan 

untuk menguji kejujuran responden dalam menjawab pertanyaan yang 

ada pada kuesioner penelitian. Skala L-MMPI berisi 15 butir 

pertanyaan untuk dijawab responden dengan “ya” bila butir 

pertanyaan dalam L-MMPI sesuai dengan perasaan responden, dan 

“tidak” bila tidak sesuai dengan perasaan dan keadaan responden. 

Responden dapat dipertanggungjawabkan kejujurannya bila jawaban 

“tidak” berjumlah 10 atau kurang. Jika hasil jawaban responden tidak 

bisa dipertanggungjawabkan kejujurannya, maka jawaban 

kuesionernya dianggap tidak valid dan tidak diikutsertakan dalam 

pengolahan data. 

2. Kuesioner sindrom premenstruasi 

Pengumpulan data untuk mengetahui sindrom premenstruasi 

dilakukan dengan memberikan kuesioner. Kuesioner berisi 32 item 
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yang berisi masing-masing gejala fisik, psikis dan tingkah laku. 

Penilaian yang digunakan dalam kuesioner sindrom premenstruasi 

adalah sebagai berikut : 

1) Tidak pernah   : Nilai 1 

2) Kadang- kadang  : Nilai 2 

3) Sering    : Nilai 3 

4) Selalu    : Nilai 4 

Tabel 3.1 Kisi – kisi Pernyataan kuesioner Sindrom Premenstruasi 

Variabel Sub variabel Indikator  Item No 
Sindrom 
premenstruasi  

 

Keluhan dan 
gejala  

 

Perubahan fisik 
Perubahan psikis 

 
Perubahan 
tingkah laku 

 

17 
11 
 
4 

1-4,6-16,27,29 
17-19, 21, 22, 25, 
26, 28, 30-32 
5, 20, 23, 24 

Total  32 

 

3. Kuesioner aktivitas belajar 

Pengumpulan data untuk mengetahui aktivitas belajar dilakukan 

dengan memberikan kuesioner. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan jenis angket dengan menggunakan skala Likert yaitu 

kuesioner dengan pernyataan bentuk tertutup dengan empat alternatif 

jawaban. Penilaian yang digunakan dalam kuesioner tingkat aktivitas 

belajar adalah sebagai berikut : 

a. Untuk pernyataan positif : 

1) Sangat Setuju (SS)  : Nilai 4 

2) Setuju (S)    : Nilai 3 
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3) Tidak Setuju (TS)   : Nilai 2 

4) Sangat Tidak Setuju (STS)  : Nilai 1 

b. Untuk pernyataan negatif : 

1) Sangat Setuju (SS)  : Nilai 1 

2) Setuju (S)    : Nilai 2 

3) Tidak Setuju (TS)   : Nilai 3 

4) Sangat Tidak Setuju (STS)  : Nilai 4 

Tabel 3.2 Kisi-Kisi Pernyataan Aktivitas Belajar 

Variabel Sub variabel Indikator  Favorable Unfavorable Jumlah 
Aktivitas 
belajar  

1. Jenis- jenis 
aktivitas 
belajar 

 
 
 
 
 
 

2. Faktor-faktor 
yang 
mempengaruhi 
aktivitas 
belajar 

1. Visual aktivitas 
2. Oral aktivitas 
3. Listening 

aktivitas 
4. Writing aktivitis 
5. Motor aktivitas 
6. Mental aktivitas 
7. Emosional 

aktivitas  
Diri sendiri 

1 
2 
4 
 
8 
7 
- 
9,  
 
14, 17, 18 

3 
- 
- 
 
5 
- 
6 
10 
 
11, 12, 13, 
15, 16, 19, 
20, 21, 22, 
23, 24, 25 

  2 item 
1 item 
1 item 

 
2 item 
1 item 
1 item 
2 item 

 
15 item 
 
 

Total  9 16 25 item 

 

I. Validitas dan reabilitas  

Untuk mengetahui validitas dan reliabilitas pada penelitian ini maka 

peneliti akan melakukan uji validitas dan reliabilitas pada kedua kuesioner. 

a) Uji validitas  

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan dan kesalihan instrumen. Dalam penelitian ini teknik yang 
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digunakan untuk mencari validitas kuesioner adalah dengan rumus 

rumus Pearson Product Moment setelah itu dilihat penafsiran dari 

indeks korelasinya (rtabel). Rumus Pearson Product Moment : 

( ) ( )
( ){ } ( ){ }2222 YYnXXn

YXXYn
rhitung

S-SS-S

SS-S
=  

Keterangan : 

rhitung : Koefisien korelasi antara x dan y 

X  : pertanyaan nomor ke-x 

Y  : skor total 

ΣX : Jumlah kuadrat X 

ΣY : Jumlah kuadrat Y 

n  : jumlah responden. 

Setelah diperoleh harga Rxy hasilnya dikonsultasikan dengan harga 

kritik product moment. Jika harga Rxy > Rtabel maka dapat dikatakan 

butir itu valid dengan a  = 5%. Perhitungan validitas kuesioner 

dilakukan dengan menggunakan program komputer SPSS (Statistical 

Package for Social Science) versi 14.00. 

Uji validitas dilakukan pada 20 mahasiswa yang terdiri dari 9 

mahasiswi semester II dan 11 mahasiswi semester 4 di STIKES 

AISYIYAH Surakarta yang memenuhi kriteria responden. Kuesioner 

terdiri dari 32 item pernyataan tentang sindrom premenstruasi dan 30 

item pernyataan tentang aktivitas belajar . Untuk kuesioner tentang 

sindrom premenstruasi tidak dilakukan uji validitas dikarenakan sudah 
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mengukur apa yang seharusnya diukur dengan subyektivitas sangat 

rendah ( obyektif). Setelah dilakukan uji validitas ternyata  dari 30 

item pernyataan tentang aktivitas belajar tersebut 25 item soal valid 

dan 5 item pernyataan yang tidak valid yaitu no 9, 11,12,13,dan 15 

b) Uji reliabilitas 

Reliabilitas adalah ketepatan atau keajegan suatu instrumen. Untuk 

mengetahui reliabilitas angket digunakan rumus koefisien Cronbach’s 

Alpha sebagai berikut : 

   

Keterangan : 

 R11 : reabilitas instrumen (koefisien Cronbach’s Alpha) 

Vt : varians total atau varians skor total 

 : jumlah keseluruhan varians item 

  n : jumlah item yang valid 

  (Arikunto, 2006) 

Angket atau kuesioner dikatakan reliabel apabila nilai r total > r tabel 

atau dengan nilai reliabilitas > 0,6 (Arikunto, 2006). Perhitungan 

reliabilitas kuesioner dilakukan dengan menggunakan program 

komputer SPSS (Statistical Package for Social Science) versi 14.00. 

Dari 25 item pernyataan yang valid kemudian diuji reliabilitasnya 

dan diperoleh nilai koefisien cronbach’s alpha = 0.9222 (> 0.6) . Jadi 

kuesioner reliabel 
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J. Rencana Pengolahan dan Analisis Data 

1. Pengolahan data 

  Data yang telah terkumpul kemudian diolah, yang meliputi:  

a. Editing adalah upaya untuk memeriksa kembali kebenaran data 

yang diperoleh atau dikumpulkan. 

b. Coding merupakan kegiatan pemberian kode numerik ( angka) 

terhadap data yang terdiri atas beberapa kategori. 

c. Entry data, kegiatan memasukkan data yang telah dikumpulkan ke 

dalam master tabel atau database komputer. 

d. Melakukan teknik analisis 

(Hidayat, 2009) 

2. Analisis data 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisa dengan 

menggunakan metode analisis korelasi rank difference correlation 

atau Spearman rank kerena digunakan untuk menentukan hubungan 

dua gejala yang kedua-duanya merupakan gejala ordinal. Data diolah 

dengan menggunakan software dalam komputer program Statistical 

Product and Service Solution (SPSS) for Windows versi 14.00 

Rumusnya : 

   
 

Keterangan :  

rhoxy : koefisien relasi tata jenjang 

D : difference ( Perbedaan antar jenjang tiap objek ) 
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N : Banyaknya objek. 

( Arikunto, 2006) 

Peneliti menggunakan teknik intepretasi korelasi, nilai p dan arah 

korelasi seperti tabel berikut : 

Tabel 3.3 Pedoman Intepretasi Hasil Uji Hipotesis Berdasarkan Kekuatan 

Korelasi, Nilai p dan Arah Korelasi 

No Parameter Nilai Interpretasi 
1 Kekuatan 

Korelasi 
(r) 

0,00-0,199 Sangat Lemah 
0,20-0,399 Lemah 
0,40-0,599 Sedang 
0,60-0,799 Kuat 
0,80-1,000 Sangat Kuat 

2 Nilai p P < 0,05 Terdapat korelasi yang bermakna antara 
dua variabel yang diuji 

P > 0,05 Tidak terdapat korelasi yang bermakna 
antara dua variabel yang diuji 

3 Arah 
Korelasi 

+ (positif) Satu arah, semakin besar nilai satu variabel 
semakin besar pula nilai variabel lainnya 

- (negatif) Berlawanan arah, semakin besar nilai satu 
variabel semakin kecil pula nilai variabel 
lainnya 

Sumber : Dahlan (2008) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Karakteristik Responden 

     Penelitian dilakukan di Fakultas Kedokteran Prodi DIV Kebidanan Jalur 

Regular Semester II dan IV UNS Surakarta pada Tanggal 7 Mei 2010. Jumlah 

responden adalah 73 mahasiswi. Dari 73 responden 33 mahasiswi (45.2%) 

semester II dan 40 mahasiswi (54.8%) semester IV.  

B. Deskripsi Variabel Penelitian 

1. Tingkatan sindrom premenstruasi Mahasiswi DIV Kebidanan Jalur 

Regular Semester II dan IV  

Tabel 4.1 Urutan gejala-gejala sindrom premenstruasi 

 
 

D

a

r

i

 

t

Dari tabel bisa dilihat gejala paling banyak adalah perubahan mood tiba-

tiba dan mudah marah atau tersinggung. 

Tabel 4.2 Data Distribusi Frekuensi Tingkatan Sindrom Premenstruasi 
 

No Pernyataan  Jumlah  % 
1 Mudah  marah/ tersinggung 70 95.9 
2 Perubahan mood secara tiba - tiba 70 95.9 
3 Rasa tidak enak/ nyeri di perut 68 93.2 
4 Payudara terasa penuh dan nyeri 68 93.2 
5 Gelisah  67 91.8 
6 Jerawat 67 91.8 
7 Cemas  65 89 
8 Sebentar  sedih dan gembira 65 89 
9 Penurunan ketertarikan aktivitas sehari hari 64 87.7 
10 Kelemahan, kurang energi 64 87.7 
11 Kesulitan dalam konsentrasi 61 83.6 
12 Perut kembung 61 83.6 
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Sindrom 
premenstruasi 

Frekuensi Persen (%) 

Ringan  19 26.0 

Sedang  37 50.7 

Berat  17 23.3 

Total  73 100.0 

     

Berdasarkan data yang tercantum pada tabel di atas dapat disimpulkan 

bahwa tingkat sindrom premenstruasi paling banyak adalah sindrom 

premenstruasi sedang sejumlah 50.7% atau  37 responden dan paling 

sedikit adalah sindrom premenstruasi berat yaitu 23.3% atau 17 responden 

. 

 

2. Tingkatan aktivitas belajar Mahasiswi DIV Kebidanan Jalur Regular 

Semester II dan IV. 

Tabel  4.3 Jumlah jenis-jenis aktivitas belajar 

Tabel 4.4 Data Distribusi Frekuensi Tingkatan Aktivitas Belajar 

Aktivitas Belajar Frekuensi Persen (%) 

No Kegiatan  Jumlah  
responden 

% 

1 Aktivitas belajar visual seperti membaca  72 98.6  
2 Aktivitas oral seperti bertanya   61 83.6  
3 Tidak memperhatikan penjelasan dosen. 64 87.7 
4 Mendengarkan penyajian bahan ajar dari dosen 54 73.3 
5  Tidak mencatat penjelasan dosen 63 86.3 
6 Tidak menganalisa pertanyaan dosen 64 87.7 
7  Kegiatan seperti skills lab  60 82.1 
8 Mengerjakan tugas yang diberikan  69 94.5 
9 Semangat mengikuti kegiatan perkuliahan di kampus. 55 75.3 
10 Bosan mengikuti kegiatan perkuliahan di kampus. 56 76.7 
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Rendah 21 28.8 

Sedang  33 45.2 

Tinggi 19 26.0 

Total  73 100.0 

 

Berdasarkan data yang tercantum pada tabel di atas dapat disimpulkan 

bahwa tingkatan aktivitas belajar paling banyak adalah sedang yaitu 45.2% 

atau  33 responden dan paling sedikit adalah aktivitas belajar tinggi yaitu 

26.0% atau 19 responden.  

 

C. Hubungan antara Sindrom Premenstrusi dengan Aktivitas Belajar pada 

Mahasiswi DIV Kebidanan Jalur Regular UNS Surakarta 

Hubungan antara Sindrom Premenstruasi dengan Aktivitas Belajar pada 

Mahasiswi DIV Kebidanan Jalur Regular UNS Surakarta, dapat 

dideskripsikan dalam tabel silang sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

Tabel 4.5 Hubungan antara Sindrom Premenstruasi dengan Aktivitas Belajar 
pada Mahasiswi DIV Kebidanan Jalur Regular UNS Surakarta 

 
Sindrom 
premenstruasi 

Tingkat Aktivitas belajar 

Rendah  Sedang  Tinggi  Total  
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F % F % F % F % 

Ringan  3 4.1 6 8.2 10 13.7 19 26.0 

Sedang 7 9.6 21 28.8 9 12.3 37 50.7 

Berat  11 15.1 6 8.2 0 0 17 23.3 

Total  21 28.8 33 45.2 19 26.0 73 100 

 

Tabel 4.3 Menunjukkan bahwa responden paling banyak adalah 

mengalami sindrom premenstruasi sedang dengan aktivitas belajar sedang 

yaitu 21 responden (28.8%). Pada responden dengani sindrom premenstruasi 

ringan yang paling banyak terjadi adalah  aktivitas belajar tinggi yaitu sekitar 

10 responden (13.7%), dan pada responden dengan sindrom premenstruasi 

berat yang paling banyak terjadi adalah aktivitas belajar rendah yaitu sekitar 

11 responden (15.1%). 

Dari pengujian data untuk menguji hubungan antara sindrom 

premenstruasi dengan aktivitas belajar dengan menggunakan Spearman’s rank 

yang hasilnya dapat dilihat pada lampiran dapat diketahui hasil koefisien 

korelasi r = -0,538 dengan tingkat signifikansi 0,00 (P < 0,05) membuktikan 

bahwa ada hubungan antara sindrom premenstruasi dengan aktivitas belajar 

dengan korelasi sedang dan arah korelasi adalah negatif. 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

A. Sindrom Premenstruasi 

       Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dari 73 responden 

sindrom premenstruasi paling banyak adalah pada tingkat sedang yaitu 

sebanyak 37 responden ( 50.7%) sedangkan mahasisiwi yang mengalami 

sindrom premenstruasi berat yaitu 17 (23.3%), dan mahasiswi yang 

mengalami sindrom premenstruasi ringan adalah sebanyak 19 responden 

(26.0%). Menurut Varney (2006) Sindrom premenstruasi adalah kumpulan 

gejala fisik, psikologis, dan perilaku yang terjadi selama akhir fase luteal 

dalam siklus menstruasi dan berakhir dengan awitan menstruasi. Dari hasil 

penelitian didapatkan bahwa gejala fisik, psikis, dan perilaku yang dialami 

oleh mahasiswi sebagian besar adalah perubahan mood tiba-tiba (95.9%), 

mudah marah atau tersinggung (95.9%),  rasa tidak enak atau nyeri di perut 

(93.2%), payudara terasa penuh dan nyeri (93.2%), gelisah (91.8%), jerawat 

(91.8%), cemas (89%), sebentar sedih dan gembira (89%), penurunan 

ketertarikan aktivitas sehari hari (87.7%), kelemahan dan kurang energi 

(87.7%), kesulitan dalam konsentrasi (83.6 %) dan perut kembung (83.6 %). ( 

Lampiran 12 ). Hal ini juga sesuai dengan teori Prawiroharjo ( 2005) yang 

diantaranya menyebutkan bahwa gejala psikis pada sindrom premesntruasi 

berupa sukar konsentrasi, mudah tersinggung atau marah, dan depresi selain 

itu gejala fisik pada sindrom premenstruasi yaitu insomnia, mual muntah, 
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perut kembung, rasa penuh di perut dan payudara, gangguan defekasi dan 

miksi, dan sakit punggung. 

Menurut Emilia (2008) gejala dari sindrom premenstruasi  yang paling 

banyak terjadi adalah bekurangnya mood, dan berkurangnya aktivitas. Dari 

penelitian didapatkan gejala sindrom premsntruasi paling banyak yaitu 

perubahan mood tiba-tiba (95.9%), mudah marah atau tersinggung (95.9%) 

sedangkan penurunan aktivitas sehari-hari menempati urutan ke-5 yaitu 

sebanyak 87.7 %. 

 

B. Aktivitas Belajar 

Dari hasil penelitian aktivitas belajar dapat disimpulkan bahwa dari 73 

responden aktivitas belajar paling banyak adalah aktivitas belajar sedang., 

yaitu sebanyak 33 responden (45.2%) sedangkan mahasiswi yang 

melakukan aktivitas belajar rendah adalah sebanyak 26 responden (28.8%)  

dan yang melakukan aktivitas belajar tinggi yaitu sebanyak 19 responden ( 

26.0%). 

Menurut Hamalik (2009) jenis-jenis aktivitas belajar meliputi Visual 

activities, Oral activities, Listening activities, Writing activities, Motor 

activities, Mental activities, Emotional activities. Dari hasil penelitian 

didapatkan bahwa hampir semua mahasisiwi melakukan aktivitas belajar 

diantaranya membaca (98.6 %), bertanya (83.6%), tidak memperhatikan 

(87.7%), mendengarkan penyajian dosen (73.3%), tidak mencatat (86.3%), 
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menganalisa pertanyaan dari dosen (87.7%), skills lab (82.1%),  

mengerjakan tugas(94.5%), semangat mengikuti perkuliahan (75.3%).  

( Lampiran 12) 

 

C. Hubungan antara Sindrom Premenstrusi dengan Aktivitas Belajar 

pada Mahasiswi DIV Kebidanan Jalur Regular UNS Surakarta. 

      Setelah dilakukan uji statistik dengan menggunakan Spearman’s rank 

diperoleh hasil koefisien korelasi r = -0.538 dengan tingkat signifikansi 0,00   

(P < 0,05) membuktikan bahwa terdapat hubungan negatif antara tingkat 

sindrom premenstruasi dengan aktivitas belajar. Dari hasil diatas ada 

kecenderungan semakin berat sindrom premenstruasi maka semakin rendah 

aktivitas belajar dan semakin ringan sindrom premenstruasi maka semakin 

tinggi aktivitas belajar.  

 Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat dibuktikan bahwa hipotesis 

diterima yaitu terdapat hubungan antara sindrom premenstruasi dengan 

aktivitas belajar. Hal ini sesuai dengan tinjauan teori menurut Suryabrata 

(2006) bahwa aktivitas belajar dipengaruhi oleh faktor-faktor intrinsik yaitu  

faktor–faktor  yang berasal dari diri pelajar, antara lain tonus – tonus 

jasmani pada umumnya ( penyakit kronis, keadaan fungsi panca indra,) dan 

faktor – faktor psikologis. Keadaan jasmani yang segar akan lain 

pengaruhnya dengan keadaan jasmani yang kurang segar, dalam hubungan 

ini beberapa penyakit ringan termasuk keluhan gejala fisik dan psikis 

sindrom premenstruasi biasanya diabaikan karena dipandang tidak cukup 

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



37 

 

 

 

serius untuk mendapat perhatian dan pengobatan akan tetapi dalam 

kenyataannya keluhan-keluhan semacam ini sangat mengganggu aktivitas.  

Menurut Suryabrata (2006) aktivitas yang didorong oleh motif intrinsik 

ternyata lebih sukses daripada didorong oleh motif ekstrinsik. Sedangkan 

motif intrinsik sendiri lebih sangat berhubungan dengan faktor kondisi fisik 

dan psikis seseorang. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa gejala 

sindrom premenstruasi diantaranya berupa gejala fisik, psikis dan tingkah 

laku dapat mempengaruhi aktivitas belajar. Sindrom premenstruasi yang 

berupa gejala fisik, psikis dan tingkah laku yang dapat mempengaruhi 

aktivitas  belajar diantaranya perubahan mood tiba-tiba, mudah marah atau 

tersinggung, rasa tidak enak atau nyeri di perut, payudara terasa penuh dan 

nyeri,  cemas, sebentar sedih dan gembira, penurunan ketertarikan aktivitas 

sehari hari, kelemahan dan kurang energi, kesulitan dalam konsentrasi, sakit 

punggung, nyeri panggul, nyeri perut, sakit kepala, sakit persendian, susah 

tidur dan pelupa. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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



38 

 

 

 

BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN  

Dari hasil penelitian Hubungan antara Sindrom Premenstrusi dengan 

Aktivitas Belajar pada Mahasiswi DIV Kebidanan Jalur Regular UNS 

Surakarta, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Sindrom premenstruasi paling banyak adalah sindrom premenstruasi 

sedang. Dibuktikan dari hasil penelitian, diperoleh sindrom premenstruasi 

ringan sebanyak 26%, sindrom premenstruasi sedang sebanyak 50.7% dan 

sindrom premenstruasi berat sebanyak 23.3%.  

2. Tingkatan aktivitas belajar paling banyak adalah aktivitas belajar sedang 

yaitu 45.2% Dibuktikan dari hasil penelitian, diperoleh aktivitas belajar 

rendah sebanyak 28.8%, aktivitas belajar sedang sebanyak 45.2%, dan 

aktivitas belajar tinggi sebanyak 26%. 

3. Ada hubungan secara negatif dan signifikan (p= 0.00) antara Sindrom 

Premenstrusi dengan Aktivitas Belajar pada Mahasiswi DIV Kebidanan 

Jalur Regular UNS Surakarta dengan korelasi sedang (r = -0.538) 

 

B. SARAN 

Dari kesimpulan yang diperoleh, maka dapat dibuat saran, yaitu 

Mahasiswi hendaknya menambah pengetahuan mereka tentang sindrom 

premenstruasi dan instutisi juga bisa membantu menambah pengetahuan 
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mahasiswi mengenai sindrom premenstruasi sehingga mahasiswi dapat 

mempersiapkan diri dan mengatasi sindrom premenstruasi sehingga tidak 

mengganggu aktivitas belajar. Misalnya melalui penyuluhan, dan memberi 

bimbingan dan konseling. 

. 
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