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ABSTRAK
Risma Radanti Putri. R111032. 2012. EFEKTIVITAS METODE PEER
EDUCATION DALAM MENINGKATKAN PENGETAHUAN TENTANG
DISMENORE PADA SISWI KELAS X SMK N 1 BANTUL
YOGYAKARTA.
Latar Belakang: Permasalahan kesehatan reproduksi di Indonesia salah satunya
disebabkan
oleh
kurangnya
informasi
yang
benar
dan
dapat
dipertanggungjawabkan. Penelitian menunjukkan hanya 8,6% remaja putri
berpengetahuan baik tentang dismenore dan sekitar 27% mendapatkan informasi
tentang dismenore dari temannya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui
efektivitas metode pendidikan sebaya dalam meningkatkan pengetahuan tentang
dismenore pada siswi kelas X SMK N 1 Bantul Yogyakarta.
Metode Penelitian: Penelitian eksperimen semu dengan desain pretest-postest
with control group. Pengambilan sampel dengan cluster random sampling.
Analisis data menggunakan uji T dengan tingkat kesalahan 5%.
Hasil: Ada beda signifikan antara rata-rata pretes dan postes dalam kelompok
eksperimen (thitung > ttabel = 13,271 > 1,990; p=0,000) dan kelompok kontrol (thitung
> ttabel = 12,692 > 1,990;p=0,000). Rata-rata nilai postes kelompok eksperimen
(86,417) lebih tinggi daripada rata-rata nilai postes kelompok kontrol (83,959)
dengan nilai t hitung > t tabel = 2,073 > 1,975 dan p=0,04.
Kesimpulan: Metode peer group discussion efektif dalam meningkatkan
pengetahuan tentang dismenore pada Siswi Kelas X SMK N 1 Bantul Yogyakarta.
Kata Kunci: peer education, pengetahuan, dismenore.
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ABSTRACT
Risma Radanti Putri. R1111032. 2012. EFFECTIVENESS OF PEER
EDUCATION METHOD TO INCREASE THE KNOWLEDGE ABOUT
DYSMENORRHEA IN X GRADE FEMALE STUDENTS OF 1 BANTUL
YOGYAKARTA VOCATIONAL HIGH SCHOOL.
Background: Indonesia’s reproductive health problems were caused by the lack
of accurate and accountable information. The result of survey showed that only
8.6% of young women had good knowledge about dysmenorrhea, about 27%
claimed that they had information about dysmenorrhea from her friend. The
objectives of this research was to know the effectiveness of peer education to
increase the knowledge about dysmenorrhea in X grade students of 1 Bantul
Yogyakarta Vocational High School.
Research Method: This research used quasi-experimental design by pretestposttest with control group. The samples were obtained by cluster random
sampling technique. The data was analyzed by using T test with 5% of error rate.
Result: The knowledge level of respondents in the experimental (51.25%) and
controls group (53.75%) before obtaining health education was adequate and rise
to good (95% of the experimental and control 81.25%) after given health
education. There was a significant difference between the average of pretest and
postes in the experimental group (Tcount> TTable = 13.271> 1.990, p = 0.000) and
the control group (tcount> TTable = 12.692> 1.990, p = 0.000). The average value of
posttes experimental group (86.417) was higher than control group (83.959) with t
count> t table = 2.073> 1.975 and p = 0.04.
Conclusion: Peer education method was effective in increasing knowledge about
dysmenorrhea in X grade student of 1 Bantul, Yogyakarta Vocational High
School.
Keywords: peer education, knowledge, dysmenorrhea
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Permasalahan kesehatan reproduksi di Indonesia salah satunya disebabkan
oleh kurangnya informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dapat dilakukan kegiatan promotif
yaitu pemberian pendidikan kesehatan bagi remaja. Pendidikan kesehatan
dapat dilakukan dengan berbagai metode, salah satunya adalah metode yang
melibatkan peer group (kelompok sebaya).
Hasil penelitian yang dilakukan di beberapa negara berkembang, antara
lain Brazil, Filipina dan Hungaria menunjukkan bahwa metode pendidikan
kesehatan yang melibatkan peer educator (pendidik sebaya) merupakan
metode yang paling efektif diantara beberapa metode lain yang di uji cobakan
dalam program kesehatan remaja diantaranya untuk mendukung program
untuk mencegah infeksi menular seksual dan HIV/AIDS, penyalahgunaan
obat-obatan, dan seksualitas (Imron, 2012). Di Indonesia, beberapa penelitian
menyebutkan bahwa metode pendidikan kesehatan dengan sistem peer group
atau peer counselor efektif untuk meningkatkan pengetahuan tentang
kesehatan reproduksi pada remaja (Suparmi, 2006; Nisma, 2008; Sulistiyanti,
2010; Betty, 2011).
Berdasarkan data dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia (2005),
diketahui bahwa hanya 45,1% remaja mempunyai pengetahuan yang baik
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tentang organ reproduksi, pubertas, menstruasi dan kebersihan diri. Bagi
remaja putri, pengetahuan tentang menstruasi sangat penting karena pada
remaja sering terjadi gangguan menstruasi yang dapat berdampak secara fisik,
mental maupun kesejahteraan sosial. Salah satu gangguan menstruasi yang
banyak dialami oleh remaja putri adalah dismenore (Wiknjosastro, 2005).
Beberapa penelitian di wilayah Asia Tenggara dan Asia Barat
menunjukkan bahwa angka kejadian dismenore masih cukup tinggi, yaitu
sekitar 67-72% (Kah et al., 2006; Rostami, 2007; Sharma et al., 2008). Lebih
dari 60% remaja putri yang mengalami dismenore mengalami gangguan
konsentrasi saat di kelas, 36-72% remaja putri yang tinggal di kota dan 1848% remaja putri yang tinggal di desa meninggalkan kelas karena sakit pada
saat menstruasi, dan 14,4% responden yang mengalami dismenore mengalami
gangguan aktivitas sehari-hari dan tidak menggunakan analgetik (Rostami,
2007; Tangchai et al., 2004).
Pada tahun 2002 dilakukan penelitian tentang dismenore yang berlokasi di
4 SMP di Jakarta. Dari 733 orang diketahui 543 orang (74,1%) mengalami
dismenore ringan sampai berat (Baziad, 2003). Penelitian di Semarang
menunjukkan angka kejadian dismenore sebanyak 66% (Maryana, 2005).
Berdasarkan penelitian Paramita (2010) di salah satu SMK di Yogyakarta
diketahui bahwa hanya 8,6% siswi yang berpengetahuan baik tentang
dismenore, sebanyak 27,59% mengaku mendapatkan informasi tentang
dismenore

dari

temannya.

Penelitian
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menyebutkan bahwa sebanyak 21,6% remaja putri memperoleh informasi
tentang dismenore dari temannya.
Studi pendahuluan yang dilakukan pada 15 siswi kelas X di SMK N 1
Bantul menunjukkan bahwa 7 (46,47%) diantaranya merasakan sakit saat
menstruasi pada tiga bulan terakhir dan sisanya menyatakan pernah merasakan
sakit saat menstruasi. Untuk menilai pengetahuan, siswi-siswi tersebut diberi
pertanyaan tentang penyebab, cara mengatasi, dan sumber informasi tentang
dismenore. Hasilnya, 11 (73,33%) diantaranya menjawab tidak tahu penyebab
dismenore, 8 (53,33%) siswi menjawab tidak tahu cara mengatasi dismenore
dan 7 (46,67%) siswi menjawab tahu cara menangani dismenore dengan
minum jamu kunyit asam, 8 (53,33%) siswi mengaku mendapat informasi
tentang dismenore melalui teman-temannya, 5 (33,33%) siswi dari orang tua
dan guru, dan 2 (13,33%) siswi dari petugas kesehatan.
Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa beberapa siswi kelas X di SMK
N 1 Bantul sudah mengetahui tentang dismenore. Namun, pengetahuan hanya
terbatas pada penanganan sederhana dan sebagian besar belum mengetahui
tentang penyebab dismenore sehingga penanganan yang efektif belum
dilakukan. Sebagian besar informasi tentang dismenore juga diperoleh dari
teman-temannya sehingga pendidikan kesehatan yang disampaikan oleh teman
sebaya diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan remaja putri tentang
dismenore. Karena itu penulis tertarik untuk meneliti tentang efektivitas
metode peer education dalam meningkatkan pengetahuan tentang dismenore
pada siswi SMK N 1 Bantul, Yogyakarta.
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B. Rumusan Masalah
Apakah metode peer education efektif dalam meningkatkan pengetahuan
tentang dismenore pada siswi kelas X SMK N 1 Bantul, Yogyakarta tahun
2012?

C. Tujuan Penelitian
1. Tujuan Umum
Mengetahui efektivitas metode peer education dalam meningkatkan
pengetahuan tentang dismenore pada siswi kelas X SMK N 1 Bantul
Yogyakarta tahun 2012.
2. Tujuan Khusus
a. Mengetahui tingkat pengetahuan tentang dismenore sebelum diberi
perlakuan berupa pendidikan kesehatan dengan metode peer
education pada siswi kelas X SMK N 1 Bantul Yogyakarta tahun
2012.
b. Mengetahui adanya peningkatan pengetahuan tentang dismenore
setelah diberi perlakuan berupa pendidikan kesehatan dengan metode
peer education pada siswi kelas X SMK N 1 Bantul Yogyakarta tahun
2012.

D. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini dapat menjadi informasi bagi guru dan tenaga
kesehatan sehingga dapat memilih metode yang tepat untuk meningkatkan
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pengetahuan remaja tentang dismenore dengan metode peer education, serta
menjadi sumber informasi dan referensi tentang efektivitas metode peer
education bagi peneliti selanjutnya.
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BAB II
LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka
1. Pengetahuan Tentang Dismenore
a. Pengertian Pengetahuan Tentang Dismenore
Menurut Kamus Besar Indonesia (2001) pengetahuan adalah
segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal. Pengetahuan juga
dapat diartikan sebagai hasil tahu dari suatu obyek tertentu setelah
melakukan penginderaan melalui penglihatan, pendengaran, rasa dan
raba (Fitriani, 2011).
Pendekatan konstruktivisme menyatakan bahwa pengetahuan
bukan merupakan fakta dari kenyataan yang sedang dipelajari,
melainkan sebagai konstruksi kognitif seseorang terhadap obyek,
pengalaman,

maupun

lingkungan.

Pengetahuan

merupakan

pembentukan terus menerus oleh seseorang yang mengalami
pengorganisasian karena adanya pemahaman-pemahaman baru (Isjoni,
2011).
Sarwono (2004) menyatakan bahwa tingkat pengetahuan itu lebih
bersifat pengenalan terhadap sesuatu benda atau hal secara obyektif.
Tingkat pengetahuan atau kognitif merupakan dominan yang sangat
penting untuk terbentuknya tindakan seseorang (overt behavior).
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Dismenore atau nyeri haid adalah nyeri yang timbul tidak lama
atau sebelum permulaan haid dan berlangsung selama beberapa jam
(Wiknjosastro, 2005). Dismenore disebut juga algomenorea yang
berarti haid yang sukar. Dalam praktik diartikan sebagai nyeri ketika
haid atau haid yang berkaitan dengan nyeri seperti kejang atau kolik
(Basalamah, 1993)
Berdasarkan uraian diatas, pengetahuan tentang dismenore dapat
diartikan sebagai segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan
dismenore meliputi pengertian, penyebab, gejala, pencegahan dan cara
mengatasi dismenore yang diperoleh setelah melakukan penginderaan
melalui penglihatan, pendengaran, rasa dan raba.
b. Dimensi Proses Kognitif
Dimensi proses kognitif menurut taksonomi Bloom yang telah
direvisi (Krathwohl, 2002) adalah sebagai berikut:
1) remember (mengingat), yaitu mendapatkan kembali pengetahuan
yang relevan dari memori jangka panjang, meliputi recognizing
(mengenali) dan recalling (memanggilan/mengingat kembali);
2) understand (memahami), yaitu menentukan makna dari pesan
dalam pelajaran-pelajaran meliputi oral, tertulis ataupun grafik
meliputi

interpreting

(menginterpretasi),

exemplifying

(mencontohkan),

classifying

(mengklasifikasi),

summarizing

(merangkum),

inferring

(menyimpulkan),

comparing

(membandingkan), explaining (menjelaskan);
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3) apply (menerapkan), yaitu mengambil atau menggunakan suatu
prosedur tertentu bergantung situasi yang dihadapi, meliputi
executing (mengeksekusi), implementing (mengimplementasi);
4) analyze (menganalisa), yaitu memecah-mecah materi hingga ke
bagian yang lebih kecil dan mendeteksi bagian apa yang
berhubungan satu sama lain menuju satu struktur atau maksud
tertentu, meliputi differentianting (membedakan), organizing
(mengelola), dan attributing (menghubungkan);
5) evaluate

(mengevaluasi),

yaitu

membuat

pertimbangan

berdasarkan kriteria dan standar, meliputi checking (memeriksa)
dan critiquing (mengkritisi);
6) create (menciptakan), yaitu menyusun elemen-elemen untuk
membentuk sesuatu yang berbeda atau membuat produk original,
meliputi generating (menghasilkan), planning (merencanakan) dan
producing (memproduksi).
Faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan hasil pendidikan
(Ratumanan, 2002; Slameto, 2003; Syah, 2003; Djaali, 2008) adalah
sebagai berikut:
1) Faktor Fisiologis
Faktor fisiologis meliputi kondisi jasmani dan kesehatan indra
dari subyek didik. Hal ini berhubungan dengan kesiapan yang
memadai untuk memulai tindakan belajar dan kemampuan
menyerap informasi yang disajikan di kelas.
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2) Faktor Psikologis
a) Kecerdasan
Kecerdasan adalah kemampuan psiko-fisik untuk mereaksi
rangsangan atau menyesuaikan diri dengan cara yang tepat.
Inteligensi bukan persoalan kualitas otak saja, melainkan juga
kualitas organ-organ tubuh lainnya.
Tingkat kecerdasan sangat menetukan tingkat keberhasilan
pendidikan. Semakin tinggi kecerdasan seorang individu maka
semakin besar peluangnya untuk meraih sukses, begitu pula
sebaliknya.
b) Sikap
Sikap adalah suatu kesiapan mental atau emosional dalam
beberapa jenis tindakan pada situasi yang tepat, tersusun
melalui pengalaman dan memberikan pengaruh langsung
kepada respons individu terhadap semua objek atau situasi
yang berhubungan dengan objek itu.
c) Minat
Minat

adalah

kecenderungan

yang

tetap

untuk

memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Kegiatan
yang diminati seseorang, diperhatikan terus

menerus yang

disertai dengan rasa senang. Minat besar pengaruhnya terhadap
belajar. Materi yang menarik minat sasaran lebih mudah
dipelajari dan disimpan.
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d) Motivasi
Motivasi adalah kondisi fisiologis dan psikologis yang
terdapat dalam diri

seseorang yang mendorongnya untuk

melakukan aktivitas tertentu guna mencapai suatu tujuan
(kebutuhan).
e) Bakat
Secara umum, bakat adalah kemampuan potensial yang
dimiliki seseorang untuk mencapai keberhasilan pada masa
yang akan datang (Chaplin, 1972; Reber, 1988). Bakat juga
diartikan sebagai kemampuan individu untuk melakukan tugas
tertentu tanpa banyak bergantung pada upaya pendidikan dan
latihan.
f) Gaya Kognitif
Gaya kognitif adalah perbedaan-perbedaan antara pribadi
yang menetap dalam cara menyusun dan mengolah informasi
serta pengalaman-pengalaman. Gaya

kognitif merupakan

variabel penting yang mempengaruhi pilihan-pilihan metode
pembelajaran.
3) Instrumental
Masukan instrumental menunjukkan kualifikasi serta sarana
yang diperlukan untuk dapat berlangsungnya kegiatan belajar dan
pembelajaran. Meliputi berbagai komponen seperti pendidik
(kemampuan/ kompetensi, kesiapan, sikap, minat, dan sebagainya),
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metode, evaluasi (proses dan hasil belajar), sarana prasarana
(ruangan, alat bantu belajar, buku-buku ) dan sebagainya.
4) Faktor Lingkungan
Faktor lingkungan meliputi lingkungan alam dan lingkungan
sosial. Belajar dalam kondisi alam yang segar dan pada waktu pagi
selalu lebih efektif dari pada sebaliknya. Sementara itu, lingkungan
sosial yang hiruk pikuk, terlalu ramai, juga kurang kondusif bagi
proses dan pencapaian hasil belajar yang optimal.
c. Macam-macam Dismenore
Dismenore menurut sebabnya dibagi menjadi dua macam
(Wiknjosastro, 2005):
1) Dismenore primer, yaitu nyeri haid yang dijumpai tanpa adanya
kelainan pada alat-alat genital dan lebih disebabkan oleh
ketidakseimbangan steroid seks dalam ovarium
2) Dismenore sekunder, yaitu dismenore yang terjadi karena adanya
kelainan ginekologik seperti: salpingitis kronik, endometriosis,
adenomiosis uteri, stenosis servisis uteri, dan lain-lain.
Dismenore yang paling sering dialami oleh remaja adalah
dismenore primer. Menurut Baziad (2003) dalam Anurogo (2011),
kriteria dismenore primer dapat diuraikan sebagai berikut:
1) nyeri sering timbul pada usia muda;
2) nyeri timbul segera setelah haid mulai teratur;
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3) nyeri sering terasa sebagai kejang uterus dan kadang disertai mual,
muntah, diare, kelelahan dan nyeri kepala;
4) nyeri timbul sebelum haid dan meningkat pada hari pertama atau
kedua haid;
5) jarang

ditemukan

kelaianan

genitalia

pada

pemeriksaan

ginekologis;
6) cepat memberikan respons terhadap pengobatan.
d. Cara Penilaian Dismenore
Dismenore dapat dinilai menggunakan multidimensional scoring
system (Andersch dan Milsom, 1982 cit. Basalamah, 1993) seperti
yang terlihat dalam tabel di bawah ini:
Tabel 1. Tingkatan Dismenore dan Perubahannya
Tingkatan
Perubahan
0
Tidak nyeri, aktivitas sehari-hari tidak terpengaruhi.
I
Nyeri ringan, jarang memerlukan analgetik, aktivitas
sehari-hari jarang terpengaruhi.
II
Nyeri sedang, memerlukan analgetika, aktivitas seharihari terganggu tetapi masih mampu berkegiatan.
III
Nyeri berat, nyeri tidak banyak berkurang dengan
analgetik, tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari,
timbul keluhan vegetatif misalnya nyeri kepala,
kelelahan, mual, muntah, dan diare.
Sumber : Andersch dan Milsom, 1982 cit. Basalamah, 1993
Derajat nyeri dapat dinilai dengan skala analog visual menurut
Revill et al. (1976) yang berupa garis vertikal yang panjangnya 10 cm.
Tiap titik pada garis ini mewakili beratnya nyeri yang dirasakan. Titik
0 artinya tidak mengalami nyeri, titik 1-3 artinya nyeri ringan, titik 4-6
artinya nyeri sedang, dan pada titik 7-10 artinya nyeri berat (Tangchai
et al., 2004).
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e. Gejala Klinik Dismenore
Dismenore dimulai saat atau sebelum haid dimulai, sepanjang hari
pertama haid dan jarang setelahnya. Puncak nyeri dapat dicapai dalam
24 jam sebelum haid dan berulang saat mulai terjadi perdarahan,
berlangsung 8-12 jam meski terdapat variasi pada setiap individu.
Nyeri dimulai dari nyeri pada tengah abdomen tepat di atas simfisis
pubis, bersifat intermitten, spasmodik, tajam, bergelombang, beratnya
mengikuti kontraksi uterus, dan menyebar ke punggung bawah
(lumbosakral). Nyeri dapat menjalar sampai ke sisi dalam paha sampai
lutut,

mual,

muntah,

sakit

kepala,

dan

mudah

tersinggung

(Wiknjosastro, 2005).
Menurut Edmundson (2006) dalam Anurogo (2011), dismenore
primer memiliki ciri khas sebagai berikut: onset dalam 6-12 bulan
setelah haid pertama, nyeri perut bawah dimulai bersamaan dengan
dimulainya haid dan bertahan selama 8-72 jam, nyeri punggung, nyeri
paha, sakit kepala, diare, mual dan muntah.
f. Faktor Penyebab Dismenore
Beberapa faktor yang diduga berperan dalam timbulnya dismenore
primer menurut Basalamah (1993) dan Dawood (2006) adalah:
1) Prostaglandin (PG2α)
Saat haid ditemukan prostaglandin (PG2α) yang sangat tinggi
dalam endometrium, miometrium dan darah haid. Senyawa ini
merupakan perangsang miometrium yang kuat dan menyebabkan

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
14

peningkatan aktivitas uterus maupun kepekaan serabut-serabut
saraf terminal rangsang rasa nyeri. Jika PG2α dilepaskan dalam
jumlah berlebihan dalam peredaran darah, maka timbul pula gejala
umum lain seperti diare, nausea, muntah, dan flushing.
2) Faktor Endokrin
Dismenore timbul bila uterus dipengaruhi oleh progesteron
dari korpus luteum yang terbentuk saat ovulasi. Ovulasi dan
produksi progesteron berpengaruh miotonik dan vasospastik
terhadap arteriol miometrium dan endometrium. Sementara itu,
regresi korpus luteum dan penurunan kadar progesteron merusak
lisosom yang menyebabkan pengeluaran enzim fosfolipase yang
merubah fosfolipid dalam endometrium menjadi prostaglandin.
3) Susunan Saraf (Neurologik)
Saraf uterus adalah saraf otonom yang memiliki dua reseptor,
yaitu alfa (perangsang) dan beta (penghambat). Hasil penelitian
Taubert (1982) ditemukan bahwa estrogen meningkatkan aktivitas
sel-sel saraf pusat sedangkan progesteron menurunkan aktivitas
tersebut. Penurunan kadar estrogen secara cepat sebelum haid
memberikan reaksi simpatikotonik terhadap ambang rangsang,
sehingga rangsangan sensibel yang biasanya berambang rendah
berkembang menjadi nyeri.
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4) Vasopresin
Peningkatan kadar vasopresin selama menstruasi pada wanita
dengan dismenore dapat mengakibatkan kontraksi uterus yang
disritmik

sehingga

aliran

darah

di uterus

menurun

dan

menyebabkan hipoksia pada uterus.
5) Psikis
Nyeri berhubungan dengan susunan saraf pusat (talamus dan
korteks). Banyak wanita yang mengalami dismenore yang dipicu
atau diperberat oleh ketidakmatangan psikis dan kelambatan
psikoseksual.

Sering juga

terjadi gangguan psikis berupa

kecemasan dan tegang yang sering dijumpai pada remaja.
Faktor-faktor

risiko

yang

berhubungan

dengan

terjadinya

dismenore (Anurogo, 2011) antara lain: haid pertama pada usia dini,
periode haid yang lama, aliran darah haid yang hebat, merokok,
kegemukan, memiliki riwayat penyakit, mengkonsumsi alkohol.
g. Cara Mencegah Dismenore
Langkah-langkah pencegahan dismenore yang dapat dilakukan
oleh penderita yang mengalami nyeri haid ringan (Anurogo, 2011)
antara lain:
1) memperhatikan pola dan siklus haid sehingga dapat mengantisipasi
timbulnya nyeri haid;
2) menghindari stress dengan selalu berpikir positif dan bersyukur
dalam menjalani hidup;
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3) memiliki pola makan yang teratur dan mencukupi kebutuhan gizi
seimbang;
4) istirahat yang cukup;
5) melakukan olahraga ringan (jalan-jalan santai, jogging, senam,
bersepeda) secara teratur minimal 30 menit sehari;
6) melakukan peregangan antinyeri haid 5-7 hari sebelum haid
dengan pemanasan ringan (lari-lari di tempat, latihan pernafasan,
melemaskan otot-otot tangan, kaki, pinggang, leher) kemudian
berbaring di atas matras dan membuat gerakan dengan mengangkat
kaki hingga membentuk sudut 90º serta meluruskan kaki hingga
menyentuh

muka.

Setelah

itu

membuat

gerakan

dengan

mengangkat kedua kaki dan menaikkan hingga jarak kaki dan perut
semakin dekat. Masing-masing gerakan dilakukan sebanyak 8 kali.
h. Penanganan Dismenore
Menurut Basalamah (1993) dan Dawood (2006), dismenore dapat
diatasi dengan beberapa cara yaitu:
1) Psikoterapi
Menjelaskan kepada penderita dismenore primer bahwa
dismenore adalah gangguan yang tidak berbahaya bagi kesehatan
dan sembuh dengan spontan, baik melalui perubahan suasana,
penemuan sebab, atau setelah kematangan psikoseksual. Memberi
pengertian kepada penderita tentang cara hidup (makanan sehat,
olahraga, istirahat) dan klarifikasi informasi yang salah mengenai
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haid. Psikoterapi dapat diberikan oleh tenaga kesehatan melalui
penyuluhan-penyuluhan dan konseling pada remaja.
2) Pemberian Penghambat Sintesis Prostaglandin
Pengobatan dismenore primer dengan antiprostaglandin atau
anti-inflamasi nonsteroid (AINS) bekerja melalui khasiat analgetik
dan penghambat sintesis prostaglandin. Saat endometrium luruh,
prostaglandin yang memasuki aliran darah tidak dapat dicegah.
Oleh karena itu, evektivitas obat tersebut akan maksimal bila
diberikan 1-2 hari menjelang haid dan diteruskan sampai hari
kedua atau ketiga siklus haid. Obat-obatan ini diberikan atas
petunjuk dokter.
Tabel 2. Obat-obatan yang Digunakan Untuk Dismenore
Jenis Obat
Dosis (mg)
Frekuensi
Diklofenak
50
3 kali/hari
Ibuprofen
800
3 kali/hari
Nafroksen
500-550
2 kali/hari
Asam mefenamat
Dosis awal 500 mg,
4 kali/hari
selanjutnya 250 mg
Sumber : French, 2005
3) Pemberian Kontrasepsi Hormonal
Tujuan diberikan terapi dengan kontrasepsi hormonal (pil
kombinasi) adalah untuk menghambat ovulasi dan pertumbuhan
jaringan endometrium.

Dismenore dapat

berhasil ditangani

dengan penekanan ovulasi temporer melalui kontrasepsi hormonal
substitusi gestagen prahaid, misalnya hari 18-25 siklus haid. Pada
kasus-kasus berat dapat diberikan bersama dengan AINS.
Terkadang

penghentian

obat
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kekambuhan. Jenis pengobatan ini terbatas karena hanya baik
diberikan pada wanita yang ingin menunda kehamilan. Ovulasi
yang ditekan dalam waktu yang lama akan berpengaruh buruk
terhadap umpan balik gonadotropin sehingga penghambat ovulasi
hanya dapat diberikan sekitar 3-5 bulan saja.
4) Pemberian Glyceril Trinitrate
Penurunan

kadar

nitric

oxide

merangsang

kontraksi

miometrium karena nitric oxide berfungsi untuk relaksasi uterus.
Glyceril trinintrate mengandung nitric oxide yang diharapkan
mampu mengurangi kontraksi miometrium yang berlebihan pada
dismenore. Dosis yang digunakan antara 0,1-0,2 mg/jam.
5) Pemberian Antagonis Kalsium
Obat ini menghambat kontraksi otot polos uterus melalui
hambatan terhadap jalur kalsium. Jika pada sel-sel otot dan
intraseluler terbebas dari kalsium, maka otot akan relaksasi, terjadi
vasodilatasi, dan ion yang menstimulasi produksi prostanoid
(prostaglandin) menurun. Pemberian nifedipin 15-80 mg per hari
telah mendapat respon yang baik, tetapi obat ini belum banyak
dipakai sehingga manfaat klinisnya masih harus diteliti lebih jauh.
6) Magnesium
Sebuah penelitian menyebutkan bahwa magnesium dapat
mengurangi kadar prostaglandin dalam darah menstruasi sebesar
45% dibandingkan sebelum diberi pengobatan. Magnesium yang
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digunakan adalah jenis magnesium pidolate. Namun, dosis,
preparasi, dan aturan penggunaan magnesium untuk pengobatan
dismenore masih belum jelas dan diperlukan penelitian lebih lanjut.
7) Vitamin
Sebuah penelitian menemukan bahwa penggunaan vitamin B6
dan 100 mg vitamin B1 dapat mengurangi nyeri dismenore. Selain
itu, vitamin E juga dapat digunakan untuk meredakan nyeri
menstruasi. Dalam sebuah penelitian dikatakan bahwa penggunaan
100 mg vitamin E selama 5 hari saat menstruasi dapat mengurangi
nyeri dismenore. Vitamin E dapat mengurangi nyeri diduga karena
mempengaruhi biosintesis prostaglandin. Percobaan pada tikus
menyebutkan bahwa sintesis prostaglandin terhambat.
8) Pengobatan Herbal/Tradisional
Penelitian menyebutkan bahwa remaja yang mengkonsumsi
teh mawar (rose tea) merasakan nyeri menstruasi dan stres yang
dialaminya berkurang. Obat herbal lain seperti ekstrak biji adas
(fennel sweet seeds/fennel essential oil) memiliki kemampuan yang
kurang lebih sama dengan naproksen dalam mengurangi dismenore.
Kunyit asam juga diyakini mampu mengurangi nyeri bila
dikonsumsi 3-5 hari sebelum menstruasi. Cara membuatnya, 4 gram
kunyit yang sudah dikeringkan dicampur dengan asam kawak
secukupnya. Keduanya direbus dengan air sekitar 2 gelas hingga
menjadi 1 gelas kemudian diminum saat masih hangat. Selain
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kunyit dan asam kawak, jahe juga dapat digunakan untuk
meredakan nyeri perut. Komposisinya adalah 4 gram jahe kering
atau jahe seukuran 2 ibu jari dipotong-potong, lalu direbus dengan
air sekitar 2 gelas hingga menjadi 1 gelas (Suharmiati cit. BKKBN,
2009).
Asam lemak omega-3 juga dapat digunakan untuk mengurangi
dismenore. Peningkatan asam lemak omega-3 (dari minyak ikan)
pada fosfolipid dinding sel pada akhirnya akan mengurangi
produksi prostagalndin dan leukotrien. Berdasarkan penelitian
diketahui bahwa pasien yang mengkonsumsi minyak ikan merasa
sakitnya berkurang dan tidak memerlukan obat-obatan lain (Harel et
al., 2004 cit. Doty, 2006).
9) Kompres Hangat
Kompres hangat pada daerah suprapubik yang dilakukan
secara terus menerus dapat mengurangi nyeri dismenore. Cara ini
dapat dilakukan sendiri oleh pasien atau sebagai terapi tambahan
agar hasil pengobatan yang sesuai dengan evidence-based semakin
baik.
10) Terapi Akupuntur
Akupuntur dilakukan dengan menusukkan jarum pada bagian
kulit tertentu untuk mempengaruhi reseptor dan atau serabut saraf
yang berhubungan dengan serotonin dan endorphin untuk
menghalangi impuls nyeri. Penelitian Helms menunjukkan bahwa
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akupuntur merupakan terapi yang efektif untuk mengurangi
dismenore (Doty, 2006).
11) Relaksasi
Yoga adalah salah satu teknik relaksasi yang dianjurkan untuk
mengurangi nyeri haid. Dalam kondisi rileks, produksi hormon
adrenalin berhenti sehingga otot-otot tubuh tidak dalam kondisi
tegang sehingga tidak memerlukan banyak oksigen, energi, dan
denyut jantung lebih lambat. Selain itu, dalam keadaan rileks juga
akan mengurangi produksi hormon estrogen dan progesteron yang
berperan

dalam

munculnya

nyeri

haid,

sehingga

dengan

berkurangnya produksi hormon-hormon tersebut nyeri haid pun
akan berkurang.
12) Dilatasi Kanalis Servikalis
Dilatasi kanalis servikalis dapat meringankan dismenore
karena pengeluaran darah haid menjadi lebih mudah. Pemotongan
urat saraf sensorik antara uterus dan susunan saraf pusat ditambah
dengan pemotongan urat saraf sensorik di ligamentum infundibulum
merupakan tindakan terakhir apabila usaha-usaha lain gagal.
i. Cara Mengatasi Dismenore Berdasarkan Tingkatannya
1) Dismenore ringan
Dismenore ringan adalah nyeri yang berlangsung hanya
beberapa saat sehingga

hanya diperlukan istirahat sejenak

(duduk/berbaring) untuk menghilangkannya dan tidak diperlukan
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pengobatan. Biasanya kegiatan sehari-hari juga jarang terganggu.
Cara lain untuk mengurangi nyeri dapat dilakukan sendiri
menggunakan kompres hangat atau pengobatan herbal/tradisional
(jamu).
2) Dismenore Sedang
Jika

nyeri

haid

tidak

berkurang

setelah

pengobatan

menggunakan jamu atau kompres hangat dan mengganggu aktifitas
sehari-hari, sebaiknya segera memeriksakan diri ke dokter.
Penanganan nyeri haid sedang dapat menggunakan obat antinyeri
atau kontrasepsi hormonal (pil KB) sesuai dengan petunjuk dokter.
3) Dismenore Berat
Dismenore berat adalah nyeri tidak berkurang dengan
pemberian obat antinyeri atau kontrasepsi hormonal yang telah
diberikan oleh dokter. Selain itu timbul keluhan-keluhan seperti
nyeri kepala, kelelahan, mual, muntah, dan diare. Biasanya
penderita tidak mampu melakukan aktivitas sehari-hari. Jika
mengalami hal tersebut, sebaiknya penderita segera memeriksakan
kembali kondisinya ke dokter dan melakukan pemeriksaan lebih
lanjut untuk mengetahui penyebab lain yang mungkin menimbulkan
nyeri haid, misalnya adanya kelainan pada rahim atau alat-alat
kelamin yang lain (nyeri haid sekunder).
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2. Metode Peer Education (Pendidikan Sebaya)
Teman sebaya atau peers adalah orang-orang yang memiliki kesamaan,
baik kesamaan usia, jenis kelamin, pendidikan, seksualitas maupun tingkat
sosial ekonomi dan budaya (UNODC, 2003).
Kelompok sebaya (peer group) merupakan institusi sosial kedua
setelah keluarga yang memiliki peranan penting bagi kehidupan remaja. Di
dalamnya terjadi proses belajar sosial, yaitu individu mengadopsi
kebiasaan, ide, keyakinan, nilai-nilai dan pola tingkah laku dalam
masyarakat serta mengembangkannya menjadi suatu sistem dalam dirinya
(Imron, 2012).
Pendidikan sebaya (peer education) adalah proses pembelajaran yang
dilaksanakan oleh remaja terlatih dan termotivasi dalam waktu tertentu
untuk menghasilkan perubahan dalam kelompok yang memiliki kesamaan
usia, latar belakang atau kepentingan. Pendidikan sebaya sering digunakan
untuk mengembangkan pengetahuan, sikap, keyakinan dan keterampilan
remaja sehingga memungkinkan mereka untuk bertanggung jawab dan
melindungi kesehatan mereka sendiri (FHI, 2005).
Dalam pendidikan sebaya, pendidikan kesehatan disampaikan oleh
seorang pendidik sebaya (peer educator) yaitu orang yang menjadi
narasumber bagi kelompok sebayanya (BKKBN, 2008). Kegiatan dari
pendidik sebaya adalah memberikan pendidikan kesehatan dan menjadi
narasumber dari latar belakang dan usia yang sama dengan kelompok
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target untuk menyampaikan sebuah pesan yang bersifat mendidik.
(UNODC, 2003).
Kegiatan pendidikan sebaya adalah memberikan pendidikan kesehatan
pada individu atau kelompok dalam berbagai latar belakang seperti
sekolah, universitas, klub, tempat ibadah, anak jalanan, penampungan, dan
tempat lain yang terdapat remaja. Dalam prakteknya, apa yang disebut
sebagai pendidikannya bisa berupa advokasi, konseling, memfasilitasi
diskusi, drama, ceramah, mendistribusikan bahan, membuat rujukan ke
layanan, memberikan dukungan, dan sebagainya (FHI, 2005).
Salah satu strategi yang digunakan adalah diskusi kelompok yaitu
strategi pendidikan dengan membahas suatu topik dengan cara bertukar
pikiran antara dua orang atau lebih, dalam kelompok-kelompok kecil, yang
direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu (Fitriani, 2011).
Keuntungan menggunakan pendidik sebaya dalam diskusi dan
penyampaian pendidikan kesehatan antara lain (UNODC, 2003; BKKBN,
2008):
a. sangat efektif untuk penyampaian informasi pada remaja karena
remaja lebih senang mendengarkan informasi dari orang yang sama
seperti mereka (sebaya);
b. dapat dipercaya karena berdasarkan pada pengalaman nyata;
c. pendidik sebaya dapat memahami bagaimana cara berkomunikasi
dengan teman-teman sebayanya;
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d. pesan yang disampaikan akan lebih mudah diingat baik oleh
narasumber maupun target;
e. pesan yang sensitif dapat disampaikan dengan santai dan terbuka;
f. topik yang dibahas dapat menambah pengetahuan yang dapat
diterapkan bila suatu saat mengalami masalah tersebut.
Sedangkan kelemahan dari metode ini (UNODC, 2003). antara lain:
a. memerlukan waktu yang lebih banyak;
b. anggota yang kurang agresif (pendiam, pemalu) sering tidak
mendapatkan kesempatan untuk mengemukakan pendapat atau ideidenya.
Rangkaian pelaksanaan pendidikan sebaya adalah sebagai berikut
(BKKBN, 2008):
a. Persiapan Peserta
1) Membentuk kelompok diskusi dengan anggota maksimal 12 orang
dengan latar belakang usia, pendidikan dan sosial budaya relatif
homogen sehingga memungkinkan mereka untuk berkomunikasi
dengan lancar.
2) Pengetahuan dasar para peserta kurang lebih setara dan mampu
untuk membahas pokok diskusi.
b. Persiapan Pendidik Sebaya
1) Menunjuk pendidik sebaya yang berperan sebagai narasumber bagi
kelompoknya, dengan kriteria sebagai berikut (Depkes RI, 2004
cit. Imron, 2012): memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik
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dan

mampu

mempengaruhi

teman

sebayanya;

memiliki

pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, hukum, agama, serta
peraturan perundang-undangan tentang kesehatan reproduksi;
mempunyai hubungan pribadi yang baik dan mau mendengarkan
pendapat orang lain; mempunyai rasa percaya diri dan sifat
kepemimpinan; mampu melaksanakan pendidikan kelompok
sebaya.
2) Menunjuk sekretaris diskusi yang bertugas mendokumentasikan
hasil diskusi.
3) Memberikan kumpulan materi kepada pendidik sebaya sesuai topik
yang telah ditentukan dan sebagai acuan dalam memberikan
informasi kepada anggota kelompoknya
4) Memberikan pengarahan dan pelatihan kepada pendidik sebaya
agar dapat menyampaikan informasi kesehatan kepada temantemannya dengan baik.
c. Pelaksanaan
1) Pada saat pelaksanaan pendidikan sebaya hendaknya terdapat
fasilitator yaitu tenaga kesehatan yang bertugas memberikan
bantuan dengan memberikan pilihan-pilihan

solusi kepada

kelompok apabila menemui kesulitan selama proses diskusi.
2) Sebelum diskusi dimulai, fasilitator menyampaikan kepada peserta
tujuan diskusi, kemudian disampaikan bahwa dalam diskusi ini
pendapat semua anggota akan dihargai dan tidak akan mencari
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benar atau salah atas sebuah jawaban pertanyaan sehingga semua
anggota diskusi berhak menyampaikan pendapat dan ide-idenya.
3) Menjelaskan

bagaimana

diskusi

akan

disimpan,

misalnya

menggunakan catatan atau rekaman suara.
4) Pendidik sebaya memulai diskusi dengan menyampaikan materi
selama tidak lebih dari setengah jam, waktu selebihnya digunakan
untuk diskusi dan membahas permasalahan yang ada.
5) Bila ada pertanyaan yang tidak terjawab bisa ditanyakan kepada
fasilitator.
d. Evaluasi
Penilaian proses dilaksanakan pada

saat kegiatan

sedang

berlangsung mulai dari tahap pendahuluan sampai tahap penutup
dengan mengamati keaktifan dan kesungguhan peserta baik secara
verbal maupun nonverbal dalam mengikuti kegiatan peer group
discussion. Penilaian hasil dilakukan pada saat kegiatan berakhir.
3. Efektivitas Metode Peer Education dalam Meningkatkan Pengetahuan
tentang Dismenore
Kesehatan reproduksi secara umum menunjuk pada kondisi
kesejahteraan fisik, mental dan sosial secara utuh dalam segala hal yang
berkaitan dengan sistem, fungsi dan proses reproduksi, termasuk hak dan
kebebasan reproduksi secara aman, efektif, tepat, terjangkau dan tidak
melawan hukum (WHO, 1992 cit. Imron, 2012). Ruang lingkup kesehatan
reproduksi salah satunya adalah pelayanan kesehatan reproduksi remaja.
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Pelayanan ini meliputi pemberian informasi dan pendidikan kesehatan
kepada para remaja tentang kesehatan reproduksi.
Pendidikan kesehatan adalah pengalaman yang bermanfaat dalam
mempengaruhi pengetahuan, kebiasaan dan sikap yang diwujudkan dalam
suatu intervensi, ditujukan kepada individu, kelompok atau masyarakat
agar mampu berperilaku hidup sehat dan memiliki pengaruh positif
terhadap pemeliharaan dan peningkatan kesehatan. (Fitriani, 2011).
Salah satu sasaran pendidikan kesehatan adalah remaja. Masa remaja
merupakan masa perkembangan individu yang diawali dengan perubahan
fisik, mental dan sosial-ekonomi. Secara fisik, terjadi perubahan
karakteristik jenis kelamin sekunder menuju kematangan seksual dan
reproduksi. Proses perubahan mental dan identitas usia dewasa
berkembang pada usia remaja, serta secara ekonomis masa ini adalah
transisi ketergantungan sosial-ekonomi secara total kearah ketergantungan
yang relatif lebih rendah (Imron, 2012).
Wanita mengalami menarche (haid pertama) pada masa remaja.
Reaksi individual dari remaja wanita pada saat haid sangat bervariasi.
Peristiwa tersebut dapat menimbulkan kejutan hebat dan disertai iritasi
(rangsangan yang sifatnya mengganggu) yang meningkat. Jika pada
peristiwa haid tidak disertai dengan informasi-informasi yang benar,
kemungkinan akan timbul berbagai macam problem psikis dan genital
yang ditandai dengan rasa pusing, mual, amenore, dismenore, haid yang
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tidak teratur, perdarahan terus menerus, bahkan kecenderungan untuk
memusnahkan diri sendiri (Yusuf, 2004).
Berdasarkan uraian diatas dapat diartikan bahwa pendidikan
kesehatan reproduksi remaja merupakan suatu intervensi yang ditujukan
kepada

kelompok

remaja

yang

bertujuan

untuk

mempengaruhi

pengetahuan, kebiasaan dan sikap remaja tersebut agar mampu berperilaku
hidup sehat dan berperan positif dalam pemeliharaan dan peningkatan
kesehatan, khususnya dalam hal kesehatan reproduksi yang berhubungan
dengan gangguan haid.
Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting
untuk terbentuknya tindakan seseorang (overt behavior). Faktor-faktor
yang mempengaruhi tingkat pengetahuan antara lain tingkat pendidikan,
informasi, budaya, pengalaman dan tingkat sosial ekonomi.
Berdasarkan data yang ada, pengetahuan tentang dismenore pada
remaja putri masih tergolong rendah. Untuk dapat meningkatkan
pengetahuan tentang dismenore, diperlukan metode pendidikan kesehatan
yang efektif. Peer education merupakan proses pembelajaran kesehatan
yang disampaikan oleh narasumber yang sebaya dengan kelompok target
yang bertujuan untuk mempengaruhi pengetahuan, sikap, keyakinan, dan
kepercayaan remaja sehingga memungkinkan mereka untuk bertanggung
jawab dan melindungi kesehatannya sendiri.
Metode pendidikan kesehatan yang melibatkan kelompok sebaya
sangat efektif untuk penyampaian informasi pada remaja karena remaja
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lebih senang mendengarkan informasi dari orang yang sama seperti
mereka dengan cara berkomunikasi yang mereka gunakan sehari-hari dan
berdasarkan atas pengalaman.
Informasi, pengalaman dan interaksi sosial dapat memberikan
stimulus yang memicu skema yaitu respon terhadap suatu stimulus dan
untuk menjelaskan banyak hal yang berhubungan dengan ingatan.
Kemudian dilanjutkan dengan proses adaptasi yang terdiri dari asimilasi
dan akomodasi yang pada akhirnya dapat mencapai sebuah keseimbangan
dan konstruksi pengetahuan yang baru. Dengan adanya pengetahuan
tentang dismenore, remaja putri diharapkan dapat menentukan tindakan
yang akan dilakukan bila mengalami dismenore sehingga kegiatan belajar
maupun kegiatan sehari-hari tidak terganggu (Jarvis, 2000; UNODC,
2003; Fitriani, 2011).
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B. Kerangka Konsep
Metode Pendidikan
Kesehatan
Kelompok

Individual
VARIABEL
INDEPENDEN

Kecil

Group
discussion
(Peer
Education)

Brain
storming

Massa

Besar
Snow
balling

Buzz
group

Role
play

Simulation
game

Stimulus: informasi,
pengalaman, interaksi sosial
Skema

Adaptasi

Asimilasi

Akomodasi

Keseimbangan

Pengetahuan
VARIABEL DEPENDEN

Keterangan:

- Faktor Fisiologis
(keadaan jasmani dan
indera)
- Faktor Psikologis
(intelegensi, sikap,
minat, bakat, motivasi,
gaya kognitif)
- Instrumental (sarana
prasarana)
- Faktor Lingkungan
(alam dan sosial)

: variabel yang diteliti
: tidak diteliti
: variabel luar

Gambar 1. Kerangka Konsep Penelitian
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C. Hipotesis
Metode peer education efektif untuk meningkatkan pengetahuan tentang
dismenore pada siswi kelas X SMK N 1 Bantul Yogyakarta tahun 2012.
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian
Penelitian ini menggunakan desain penelitian eksperimen jenis
eksperimen semu, yaitu desain penelitian yang digunakan untuk mengetahui
suatu pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang
terkendalikan. Namun, pada penelitian eksperimen semu populasi tidak bisa
dipastikan homogen karena mungkin terdapat variabel luar yang tidak dapat
dikontrol (Sugiyono, 2010). Jenis penelitian eksperimen semu dalam
penelitian ini adalah pretest-posttest with control group untuk mengetahui
efektivitas metode peer education dalam meningkatkan pengetahuan tentang
dismenore. Desain penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Kel. Eksperimen
Kel. Kontrol

Pretes
O1
O1 ’

Eksperimen
X

Keterangan:
O1 = pretes kelompok eksperimen
O1’ = pretes kelompok kontrol
X = perlakuan dengan metode peer education
O2 = postes kelompok eksperimen
O2’ = postes kelompok kontrol
Gambar 2. Desain Penelitian
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B. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian telah dilaksanakan di SMK N 1 Bantul, Yogyakarta pada
kurun waktu semester genap tahun 2011/2012, yaitu pada hari Senin-Kamis,
28 - 31 Mei 2012.

C. Populasi Penelitian
Populasi target dalam penelitian ini adalah semua siswi SMK yang
duduk di kelas X. Populasi aktual adalah siswi kelas X di SMK N 1 Bantul
Yogyakarta tahun 2012 dengan jumlah 272 siswi. Siswa terbagi dalam 5
jurusan (14 kelas) dengan jumlah 32 siswa (putra dan putri) dalam satu kelas.
Populasi dalam penelitian ini adalah siswa putri saja dengan rincian sebagai
berikut:
Tabel 3. Jumlah Populasi Penelitian
No.
Jurusan
Teknik Komputer Jaringan (TKJ)
1.
2.

Multimedia (MM)
Akuntansi (AK)

3.

4.

Administrasi Perkantoran (AP)
Pemasaran (PM)

5.

Jumlah
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Kelas
TKJ 1
TKJ 2
MM 1
MM 2
AK 1
AK 2
AK 3
AK 4
AP 1
AP 2
PM 1
PM 2
PM 3
PM 4

Jumlah Siswi
12
11
12
13
31
20
29
32
20
31
14
18
14
16
272
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D. Teknik Sampling dan Sampel Penelitian
Perhitungan besar sampel menggunakan metode Slovin yaitu metode
yang digunakan untuk anggota populasi yang homogen dapat diketahui
jumlahnya (Nurhayati, 2012). Rumus dan perhitungan besar sampel dengan
jumlah populasi 272 siswi dan sampling error sebesar 5% (0.05) adalah
sebagai berikut :
=

1+ ( )

=

272
272
=
= 160
1 + 272(0.05)
1.7

Keterangan:
n

= besar sampel

N

= jumlah populasi

e

= sampling error
Jumlah sampel adalah 160 siswi untuk dua kelompok. Kelompok

pertama sebagai kelompok eksperimen sedangkan kelompok kedua sebagai
kelompok kontrol.
Sampel diambil dari populasi dengan teknik cluster random sampling
yaitu dengan mengundi kelas yang tersedia pada saat dilakukan penelitian
sesuai jumlah sampel yang telah ditentukan. Dari hasil pengundian, diperoleh
6 kelas yang menjadi sampel sebagai berikut
Tabel 4. Sampel Penelitian Kelompok Eksperimen
No
Kelompok Eksperimen
Jumlah Siswi
1.
Kelas AK 4
32
2.
Kelas AP 2
31
3.
Kelas PM 2
18
Jumlah
80
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Tabel 5. Sampel Penelitian Kelompok Kontrol
No.
Kelompok Kontrol
1
Kelas AK 1
2
Kelas AK 3
3
Kelas AK 2
Jumlah

Jumlah Siswi
31
29
20
80

E. Definisi Operasional Variabel
Tabel 6. Definisi Operasional Variabel
No
1.

2.

Jenis
Nama
Variabel
Variabel
Variabel Metode peer
bebas
education

Variabel
terikat

Pengetahuan
tentang
dismenore

Definisi Operasional

Pengukuran
Skala
Nilai

Metode
pembelajaran
kelompok
beranggota
maksimal 12 orang
dengan pendidik sebaya
sebagai
narasumber
yang
bertugas
menyampaikan materi
sesuai
topik
yang
dibahas
kemudian
anggota
kelompok
ditugaskan
untuk
mendiskusikan sebuah
permasalahan
sesuai
topik dalam waktu 90
menit dan terbagi dalam
2 kali pertemuan.
Kemampuan responden Interval
untuk menjawab soal tes
tentang
dismenore
meliputi
pengertian,
sebab, gejala, tingkatan
dismenore,
cara
pencegahan dan upaya
penanganan dismenore
sebelum dan setelah
perlakuan.
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F. Instrumen Penelitian
Instrumen yang digunakan berupa tes dengan multiple choice question
yang berjumlah 35 soal. Kisi-kisi tes tersebut adalah sebagai berikut:
Tabel 7. Kisi-kisi Tes Pengetahuan tentang Dismenore
No
Pengetahuan
C1
C2
C3
Bahan Uji
1. Pengertian, sebab dan gejala
2, 3, 4,
1, 6,
dismenore.
5, 8, 10, 7, 9,
11
12
2. Pencegahan dan cara
13,14
15, 16,
menangani dismenore sesuai
,18,
17, 20,
tingkatannya
19,
21, 23,
22,
24, 27,
25
26,
29, 30,
28,
32, 33,
31,
35
34,
Jumlah
20
14
1

C4C6

Jumlah
soal
12

23

35

Uji validitas instrument menggunakan korelasi antar butir Pearson
Product Moment. Jika koefisien reliabilitas > 0,5 maka instrumen dikatakan
valid (Riwidikdo, 2009). Dari hasil uji validitas terdapat 4 item soal yang
tidak valid yaitu nomor 4, 5, 10 dan 34 dengan nilai r masing-masing soal
adalah 0,160 ; 0,00 ; -0,166 dan 0,342. Soal-soal yang tidak valid tidak
digunakan dalam penelitian karena tidak memenuhi persyaratan instrumen
tes.
Uji reliabilitas instrumen menggunakan teknik Alfa Cronbach. Jika
koefisien reliabilitas > 0,75 maka instrumen dikatakan reliabel (Riwidikdo,
2009). Dari hasil uji reliabilitas, instrument penelitian ini dinyatakan reliabel
dengan nilai koefisien reliabilitas 0,909. Uji validitas dan reliabilitas
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dilaksanakan dengan responden siswi kelas X SMK Muhammadiyah Kretek
Bantul yang berjumlah 30 siswi dan analisis dilakukan menggunakan
program SPSS ® Statistic Version 17.

G. Proses Penelitian
Tahapan penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Menentukan populasi dan mengambil sampel sesuai jumlah yang telah
ditentukan.
2. Mengelompokan sampel yang telah didapat menjadi dua kelompok yaitu
kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dengan jumlah yang sama.
3. Hari pertama
a. Pretes pada kedua kelompok menggunakan instrumen tes dengan
multiple choice question yang berisi materi tentang dismenore dengan
alokasi waktu 20 menit.
b. Memberikan pendidikan kesehatan dengan metode konvensional yaitu
ceramah oleh tenaga kesehatan selama 90 menit untuk kelompok
kontrol.
c. Menunjuk 10 siswi dari kelompok eksperimen untuk menjadi
pendidik sebaya sesuai kriteria yang telah ditetapkan kemudian
memberikan penjelasan teknis pelaksanaan diskusi dan kumpulan
materi yang dapat dipelajari selama kurang lebih 60 menit.
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4. Hari kedua
a. Memberikan tes secara lisan kepada pendidik sebaya untuk
mengetahui sejauh mana mereka menguasai materi yang akan
disampaikan.
b. Pelaksanaan

pendidikan

sebaya

pertemuan

I

oleh

kelompok

eksperimen selama 45 menit, alokasi waktu 15 menit untuk
penyampaian materi dan 30 menit untuk diskusi serta presentasi hasil
diskusi.
5. Hari ketiga dilaksanakan pendidikan sebaya pertemuan II oleh kelompok
eksperimendengan alokasi waktu sama dengan pertemuan I.
6. Hari berikutnya dilaksanakan postes pada kelompok kedua kelompok
dengan waktu 20 menit menggunakan instrumen yang sama dengan saat
pretes.

H. Analisis Data
1. Pengolahan data
Langkah-langkah dalam pengolahan data penelitian ini adalah :
a. Editing yaitu memeriksa data yang telah terkumpul sehingga semua
data dinyatakan lengkap.
b. Coding yaitu memberikan kode untuk variabel bebas, yaitu 0 untuk
sebelum perlakuan dan 1 untuk setelah perlakuan.
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c. Skoring, yaitu memberikan nilai untuk jawaban benar dengan skor 1
dan jawaban salah dengan skor 0. Kemudian menghitung nilai akhir
yaitu jumlah jawaban benar dibagi jumlah soal dikalikan 100.
d. Tabulating, yaitu memindahkan data ke dalam master tabel.
e. Melakukan analisis statistik.
2. Analisis data
a. Univariat
Analisis data

univariat dilakukan dengan

menyusun data

karakteristik responden meliputi umur, kejadian dismenore dan tingkat
pengetahuan tentang dismenore dalam tabel distribusi frekuensi.Nilai
responden dalam menjawab soal tes dihitung dengan rumus:
Nilai (x) =

x 100

Untuk mengetahui tingkat

pengetahuan

responden tentang

dismenore, data diubah menjadi ordinal dengan parameter sebagai
berikut (Wawan dan Dewi, 2010):
Baik bila nilai responden 76% – 100% dari nilai tertinggi.
Cukup bila nilai responden 56% – 75% dari nilai tertinggi.
Kurang bila nilai responden < 56% dari nilai tertinggi.
Kemudian melakukan uji normalitas data hasil pretes dan postes
dengan one-sampel kolmogorov-smirnov test, jika diperoleh p > 0,05
artinya data dari sampel tersebut berdistribusi normal. Sedangkan untuk
uji homogenitas dengan uji bartlet jika diperoleh nilai signifikasi > 0,05
artinya kedua sampel homogen (Riwidikdo, 2009).

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
41

b. Bivariat
Untuk menentukan efektivitas metode peer teaching dalam
meningkatkan

pengetahuan

digunakan

analisis

data

dengan

membandingkan nilai pretes dan postes dari masing-masing kelompok.
menggunakan paired sample t-test dengan taraf signifikasi 0,05.
Pembacaan hasil dengan melihat nilai thitung dan besar nilai p, bila nilai
thitung> ttabel atau nilai p < 0,05 artinya ada beda signifikan tingkat
pengetahuan sebelum dan sesudah pemberian pendidikan kesehatan.
Bila nilai t

hitung

negatif artinya rata-rata nilai pretes lebih kecil daripada

nilai postes sehingga dapat dikatakan metode tersebut dapat
meningkatkan pengetahuan.
Kemudian dilakukan uji beda untuk membandingkan nilai postes
antara kelompok eksperimen dan kontrol dengan independent sample ttest dengan taraf signifikasi 0,05. Pembacaan hasil dengan melihat
besar nilai t

hitung

dan nilai p, bila nilai thitung> ttabel atau nilai p < 0,05

artinya ada beda signifikan tingkat pengetahuan pada kelompok
eksperimen dan kelompok kontrol.
Keefektifan dilihat dari perbedaan rata-rata antara dua kelompok.
Semakin tinggi nilai rata-rata satu kelompok dibandingkan nilai
kelompok yang lain maka metode tersebut dikatakan lebih efektif untuk
meningkatkan pengetahuan (Riwidikdo, 2009). Pengujian hipotesis
dilakukan menggunakan program SPSS ® Statistic Version 17.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Karakteristik Responden
1. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur
Tabel 8. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Umur
Umur
Frekuensi
Persentase (%)
≤ 15 tahun
1
0,63
16-17 tahun
157
98,12
≥ 18 tahun
2
1,25
Jumlah
160
100
Sumber: Data Primer, 2012
Tabel di atas menunjukan bahwa dari 160 siswi sebanyak 157(98,12%)
berumur 16-17 tahun.
2. Karakteristik Responden Berdasarkan Kejadian Dismenore
T a b e l 9 . D i s t r ib u s i F r e ku e n s i R e s p o n d e n B e r d a s a r k a n
Kejadian Dismenore
Umur
Frekuensi
Persentase (%)
Dismenore
126
78,75
TidakDismenore
34
21,25
Jumlah
160
100
Sumber: Data Primer, 2012
Berdasarkan tabel di atas, jumlah responden yang mengalami
dismenore sebanyak 78,75%.
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3. Karakteristik

Responden

Berdasarkan

Sumber

Informasi

Tentang

Dismenore
Tabel 10. Distribusi Frekuensi Sumber Informasi Tentang Dismenore
Sumber Informasi
Jumlah
Persentase (%)
Guru
10
6,25
Petugas Kesehatan
9
5,63
Orangtua/keluarga
43
26,87
Teman
90
56,25
Internet
1
0,63
Surat Kabar
2
1,25
Televisi
2
1,25
Buku-buku kesehatan
3
1,87
Jumlah
160
100
Sumber: Data Primer, 2012
Dari tabel di atas diketahui bahwa responden sudah pernah
mendapatkan informasi tentang dismenore diantaranya dari teman
(56,25%), orangtua/keluarga (26,87%), dan guru (6,25%).

B. Pengetahuan Tentang Dismenore Sebelum Dan Setelah Diberikan
Pendidikan Kesehatan Pada Kelompok Eksperimen Siswi Kelas X SMK
N 1 Bantul
Tabel 11. Pengetahuan Tentang Dismenore Pada Kelompok Eksperimen
Pretes
Postes
Pengetahuan
Jumlah Persentase (%) Jumlah
Persentase (%)
Baik
25
31,25
76
95,00
Cukup
42
52,50
4
5,00
Kurang
13
16,25
0
0,00
Jumlah
80
100
80
100
Sumber: Data Primer, 2012
Pada kelompok eksperimen, responden yang berpengetahuan cukup
sebanyak 52,50% dari jumlah responden keseluruhan. Setelah diberikan
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pendidikan kesehatan dengan metode peer education jumlah responden yang
berpengetahuan baik meningkat menjadi 95%.

C. Pengetahuan Tentang Dismenore Sebelum Dan Setelah Diberikan
Pendidikan Kesehatan Pada Kelompok Kontrol Sisiwi Kelas X SMK N 1
Bantul
Tabel 12. Pengetahuan Tentang Dismenore Pada Kelompok Kontrol
Pretes
Postes
Pengetahuan
Jumlah Persentase (%)
Jumlah
Persentase (%)
Baik
22
27,50
65
81,25
Cukup
43
53,75
15
18,75
Kurang
15
18,75
0
0,00
Jumlah
80
100
80
100
Sumber: Data Primer, 2012
Pada kelompok kontrol, responden yang berpengetahuan cukup sebanyak
53,75% dari jumlah responden keseluruhan. Setelah diberikan pendidikan
kesehatan

dengan

metode

konvensional

jumlah

responden

yang

berpengetahuan baik meningkat menjadi 81,25%.

D. Efektivitas Metode Peer Education Dalam Meningkatkan Pengetahuan
tentang Dismenore pada Siswi Kelas X SMK N 1 Bantul
Sebelum dilakukan uji statistik, semua data hasil penelitian di uji
normalitas dan homogenitasnya untuk mengetahui data tersebut dapat
dilakukan uji statistik parametrik atau tidak. Hasil uji normalitas adalah
sebagai berikut:
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Tabel 13. Hasil Uji Normalitas Data
Kelompok Sampel
Pretes Eksperimen
Postes Eksperimen
Pretes Kontrol
Postes Kontrol
Sumber: Data Primer, 2012

Z
0,850
1,135
1,185
1,164

p-value
0,465
0,051
0,121
0,133

Uji normalitas dilakukan pada taraf signifikansi 5% sehingga nilai kritis
distribusi Z sebesar 1,96. Tabel di atas menunjukkan bahwa uji normalitas
data hasil penelitian menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov menghasilkan
nilai Z yang semuanya terletak di antara –1,96 sampai 1,96 dan p > 0,05.
Hasil uji homogenitas adalah sebagai berikut:
Tabel 14. Hasil Uji Homogenitas Data
Kelompok Sampel
Signifikasi Berdasarkan Mean
Pretes Eksperimen dan kontrol
0,660
Postes Eksperimen dan kontrol
0,257
Sumber: Data Primer, 2012
Tabel di atas menunjukkan hasil uji homogenitas yang menghasilkan
signifikasi berdasarkan mean dengan nilai melebihi 0,05. Uji normalitas dan
homogenitas ini dilakukan menggunakan program SPSS ® Statistic Version 17.
Tabel 15.Hasil Uji Paired Sample T Nilai Pretes Dan Postes Pada
Kelompok Eksperimen Dan Kontrol
Rata-rata Rata-rata Beda
Kelompok
t hitung df
p-value
pretes
postes rata-rata
Eksperimen
68,666
86,417
-17,750 -13,271 79
0.000
Kontrol
69,498
83,959
-14,502 -12,692 79
0.000
Sumber: Data Pimer, 2012
Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa rata-rata nilai postes (86,417)
kelompok eksperimen lebih tinggi dibandingkan rata-rata nilai pretes (68,666).
Nilai thitung sebesar -13,271. Pengujian dilakukan dengan derajat kebebasan (df)
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sebesar 79 dan pada taraf signifikansi sebesar 5% sehingga diperoleh nilai ttabel
sebesar

1,990

Apabila

dibandingkan

terlihat

bahwa

thitung >

ttabel

(13,271>1,990). Nilai p pada kelompok eksperimen sebesar 0,000 (p < 0,05).
Sedangkan untuk kelompok kontrol, berdasarkan tabel yang sama
diketahui bahwa rata-rata nilai postes (83,959) juga lebih tinggi dari rata-rata
nilai pretes (69,498). Nilai thitung sebesar -12,692. Pengujian dilakukan dengan
derajat kebebasan (df) sebesar 79 pada taraf signifikansi sebesar 5% sehingga
diperoleh nilai ttabel sebesar 1,990. Apabila dibandingkan terlihat bahwa thitung>
ttabel (12,692>1,990). Uji statistik menghasilkan nilai p pada kelompok kontrol
sebesar 0,000 (p < 0,05)
Tabel 15. Hasil Uji Independen Sample T Nilai Postes Kelompok
Eksperimen Dan Kontrol
Kelompok
Mean
Selisih Mean
t
df
p-value
Eksperimen
86,417
2,458
2,073
158
0,04
Kontrol
83,959
Sumber: Data Primer, 2012
Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai thitung sebesar 2,073. Pengujian
dilakukan dengan derajat kebebasan (df) sebesar 158 dan pada taraf
signifikansi sebesar 5% sehingga diperoleh nilai ttabel sebesar 1,975. Jika
dibandingkan terlihat bahwa thitung> ttabel (2,073> 1,975). Nilai p yang
diperoleh dari uji statistik ini adalah 0,04 (p < 0,05) sehingga Ho ditolak dan
Ha diterima, artinya metode peer education efektif dalam meningkatkan
pengetahuan tentang dismenore. Rata-rata nilai postes kelompok eksperimen
(86,417) lebih tinggi dari rata-rata nilai postes kelompok kontrol (83,959).
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BAB V
PEMBAHASAN

A. Tingkat Pengetahuan tentang Dismenore pada Siswi Kelas X SMK N 1
Bantul Sebelum Diberi Pendidikan Kesehatan
Berdasarkan hasil pretes yang telah dilakukan, diketahui bahwa sebagian
besar responden memiliki pengetahuan yang cukup tentang dismenore
(kelompok eksperimen 51,25% dan kelompok kontrol 53,75%). Hal ini terjadi
karena kondisi pada saat pretes, responden sudah pernah mendapatkan
informasi tentang dismenore dari berbagai sumber. Informasi yang paling
banyak diperoleh dari teman (56,25%), orangtua/keluarga (26,87%) dan guru
(6,25%).
Dari data di atas dapat diketahui bahwa teman memberikan peran yang
dominan bagi remaja untuk mendapatkan informasi tentang dismenore.Data
ini juga didukung oleh hasil penelitian Paramita (2010) yang menyebutkan
bahwa dari 58 responden sebanyak 27,59% mendapatkan informasi tentang
dismenore melalui teman.
Pernyataan ini sesuai dengan teori yang menyebutkan bahwa pengetahuan
kesehatan reproduksi pada remaja sangat efektif dalam mempengaruhi dan
dipengaruhi oleh pengetahuan teman-teman sebayanya (Imron, 2012). Melihat
keadaan tersebut, diharapkan teman sebaya memiliki pengetahuan tentang
dismenore yang benar sehingga dapat memberikan informasi yang benar pula
kepada teman-temannya yang lain.
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Tingkat pengetahuan yang setara antara kelompok eksperimen dan kontrol
saat pretes menandakan bahwa responden telah memenuhi salah satu syarat
peserta untuk melaksanakan diskusi dengan kelompok sebaya menurut yaitu
pengetahuan dasar para peserta kurang lebih setara dan mampu untuk
membahas pokok diskusi (BKKBN, 2008).

B. Peningkatan Pengetahuan Tentang Dismenore pada Siswi Kelas X SMK
N 1 Bantul Setelah Diberi Pendidikan Kesehatan
Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah diberi pendidikan kesehatan
dengan metode peer education, nilai pada kelompok eksperimen mengalami
kenaikanyaitu dari rata-rata nilai pretes 68,666 menjadi 86,417 pada saat
postes. Tingkat pengetahuan juga mengalami perubahan dari mayoritas cukup
menjadi baik (95%).
Nilai thitung sebesar -13,271; thitung yang negatif menunjukkan bahwa nilai
sebelum dilakukan pendidikan kesehatan dengan metode peer education lebih
rendah dari setelah dilakukan pendidikan kesehatan. Uji statistik menghasilkan
nilaithitung> ttabel (13,271>1,990) dan nilai p = 0,000 (p < 0,05) sehingga dapat
dikatakan ada beda signifikan antara nilai pretes dan postes pada kelompok
eksperimen, sehingga disimpulkan bahwa metode pendidikan kesehatan
dengan peer education dapat meningkatkan pengetahuan tentang dismenore
pada siswi kelas X SMK N 1 Bantul.
Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian Nisma (2008) yang
menyebutkan bahwa pendidikan kesehatan reproduksi oleh peer group dapat
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meningkatkan pengetahuan siswi SMP N 2 Kasihan, Bantul, Yogyakarta. Hal
ini juga sesuai dengan teori yang menyebutkan bahwa salah satu keuntungan
dari metode diskusi dengan pendidik sebaya yaitu dapat meningkatkan
pengetahuan tentang topik diskusi yang dibahas melalui kasus-kasus yang ada.
Sehingga diharapkan setiap anggota kelompok dapat menerapkan apa yang
telah ia pelajari apabila mengalami masalah serupa di masa yang akan datang
(UNodc, 2003; BKKBN, 2008).
Sedangkan untuk kelompok kontrol, tingkat pengetahuan juga mengalami
peningkatan dari mayoritas cukup menjadi baik (81,25%) setelah diberi
pendidikan kesehatan dengan metode konvensional. Kenaikan nilai rata-rata
lebih rendah daripada kelompok eksperimen yaitu dari nilai pretes 69,498
menjadi 83,959 pada saat postes.
Nilai t hitung sebesar -12,692; t

hitung

yang negatif menunjukkan bahwa nilai

sebelum dilakukan pendidikan kesehatan dengan metode konvensional juga
lebih rendah dari setelah dilakukan pendidikan kesehatan. Dari hasil uji
statistik diketahui nilai thitung> ttabel (12,692 > 1,990) dan p= 0,000 (p < 0,0)
sehingga dapat dikatakan ada beda signifikan antara nilai pretes dan postes
pada kelompok eksperimen, jadi disimpulkan bahwa pendidikan kesehatan
tanpa

menggunakan metode

konvensional juga

dapat meningkatkan

pengetahuan tentang dismenore pada siswi kelas X SMK N 1 Bantul.
Metode konvensional yang digunakan sebagai kontrol adalah metode
ceramah.Kelompok kontrol termasuk dalam kelompok besar sehingga metode
ceramah bisa meningkatkan pengetahuan tentang dismenore.Hal ini sesuai
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dengan teori bahwa kelebihan metode ceramah salah satunya dapat digunakan
dalam kelas yang besar.
Selain itu waktu yang diperlukan lebih singkat. Teori ini terbukti pada saat
penelitian, bahwa pendidikan kesehatan untuk kelompok kontrol bisa
disampaikan satu kali pertemuan dengan waktu 2 x 45 menit sehingga materi
lebih cepat selesai. Sedangkan untuk kelompok eksperimen diperlukan dua
kali pertemuan untuk alokasi waktu dan materi yang sama. Dalam teori juga
disebutkan bahwa salah satu kekurangan dari metode peer education adalah
memerlukan waktu yang lebih lama untuk menyampaikan materi (UNODC,
2003; Munthe, 2009).
Peningkatan pengetahuan juga dapat dipengaruhi oleh minat peserta
diskusi

untuk

membahas

topik

tentang

dismenore.Minat

adalah

kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa
kegiatan. Kegiatan yang diminati seseorang, diperhatikan terus menerus yang
disertai dengan rasa senang. Materi yang menarik minat sasaran lebih mudah
dipelajari dan disimpan (Slameto, 2003).

C. Efektivitas Metode Peer Education dalam Meningkatkan Pengetahuan
tentang Dismenore pada Siswi Kelas X SMK N 1 Bantul
Hasil uji beda menggunakan independent sample t menunjukkan bahwa
nilai postes antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol menunjukkan
dengan nilai signifikasi p = 0,04(p < 0,05) dan nilai ttabel yang digunakan
adalah sebesar 1,975 menunjukkan bahwa thitung> ttabel (2,073> 1,989) maka
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Ho ditolak dan Ha diterima, artinya terdapat perbedaan rata-rata skor yang
signifikan antara kedua kelompok. Rata-rata nilai postes kelompok
eksperimen (86,417) lebih tinggi dibandingkan rata-rata kenaikan nilai
kelompok kontrol (83,959) maka dapat disimpulkan bahwa metode peer
education lebih efektif dalam meningkatkan pengetahuan tentang dismenore
pada siswi kelas X SMK N 1 Bantul, Yogyakarta bila dibandingkan dengan
metode konvensional.
Penelitian lain yang sesuai adalah penelitian Sulistiyanti (2010) yang
menyatakan bahwa metode peer counselor lebih efektif daripada metode
ceramah dalam meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi pada
siswi kelas VIII SMP N 1 Masaran.
Keefektifan

metode

pendidikan

kesehatan

dalam

meningkatkan

pengetahuan tentang dismenore dapat dipengaruhi oleh beberapa hal antara
lain besarnya sasaran pendidikan kesehatan. Pada kelompok eskperimen,
sasaran dibagi menjadi kelompok kecil sedangkan kelompok kontrol tetap
dalam kelompok besar. Dalam penelitian ini, semua kelompok kecil yang
tergabung dalam kelompok eksperimen mampu melaksanakan diskusi dan
memecahkan masalah dengan cukup baik.
Keuntungan pendidikan kesehatan dalam kelompok kecil adalah
meningkatkan partisipasi peserta dalam menyatakan ide dan pendapat dalam
diskusi (Fitriani, 2011). Teori Confusius yang menyatakan bahwa strategi
pembelajaran yang paling baik adalah yang melibatkan sasaran untuk berlaku
aktif dalam praktik. Sebab, dengan praktik, sasaran dapat memahami apa
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yang menjadi tujuan pembelajaran. Sedangkan pada kelompok besar, strategi
ceramah lebih banyak memanfaatkan pendegaran saja sehingga tidak
membawa banyak perubahan dalam pengetahuan (Munthe, 2009).
Komponen utama untuk melaksanakan pendidikan kesehatan dengan
metode peer education adalah adanya peer group atau kelompok sebaya.
Menurut pengertian dari United Nation of Drugs and Crimes (2003), teman
sebaya atau peers adalah orang-orang yang memiliki kesamaan usia, jenis
kelamin, pendidikan, seksualitas maupun tingkat sosial ekonomi dan budaya.
Responden penelitian ini merupakan kelompok siswi kelas X yang memiliki
rentang usia, jenis kelamin, dan pendidikan yang sama sehingga dapat
dikatakan sebagai teman sebaya.
Dalam penelitian ini, responden dibagi menjadi kelompok kecil dan
memiliki kepentingan yang sama yaitu untuk mempelajari materi tentang
dismenore akan pengetahuan mereka meningkat. Sehari-hari mereka belajar
bersama dalam satu kelas dan melakukan berbagai aktivitas bersama baik di
dalam maupun di luar sekolah sehingga mereka sudah mengenal satu sama
lain secara pribadi. Hal ini sesuai dengan ciri-ciri peer group menurut
Vembriarto (1992) dalam Imron (2012) yaitu jumlah anggota yang relatif kecil,
adanya kepentingan yang bersifat umum, dibagi secara langsung terjadi kerja
sama dalam suatu kepentingan yang diharapkan, adanya pengertian pribadi,
serta saling hubungan yang tinggi antar anggota kelompok.
Hal lain yang mempengaruhi keberhasilan metode pendidikan kesehatan
dengan metode peer education adalah kemampuan pendidik sebaya dalam
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menyampaikan informasi. Data hasil penelitian menyatakan bahwa kondisi
pada saat pretes, responden sudah pernah mendapat informasi tentang
dismenore dari teman-temannya (56,25%). Hal tersebut menunjukkan bahwa
teman memiliki peranan penting dalam menyampaikan informasi kesehatan.
Pendidik sebaya yang tidak lain adalah teman dari responden yang
menjadi anggota kelompok dapat menyampaikan informasi kesehatan
menggunakan bahasa yang kurang lebih sama dengan sasaran, sehingga lebih
mudah dipahami oleh teman-temannya. Selain itu, teman sebaya juga lebih
mudah mengemukakan pikiran dan perasaannya di hadapan peer educator
sehingga pesan-pesan yang sensitif dapat disampaikan secara terbuka dan
santai (Imron, 2012).
Sebelum memberikan pendidikan kesehatan untuk kelompoknya, pendidik
sebaya

telah

diberikan

pengarahan

tentang

materi,

teknis

dalam

menyampaikan materi tentang dismenore, dan tes lisan untuk mengetahui
pemahaman mereka tentang materi dismenore.

Pengetahuan tentang

dismenore tersebut akan disampaikan kepada teman-temannya yang lain
sehingga dapat mempengaruhi temannya untuk mengambil keputusan yang
tepat dalam menangani dismenore.
Menurut Mel Silberman, strategi pendidikan yang paling bagus adalah
ketika sasaran mampu berpura-pura menjadi pengajar atau narasumber. Sebab,
jika sasaran telah mampu mengajarkan sesuatu pada orang lain, berarti ia telah
menguasai materi. Strategi ini didasarkan pada asumsi bahwa apa yang
dialami sasaran pendidikan dalam proses belajar melalui pendengaran (seperti
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dalam ceramah) akan cenderung terlupakan, strategi pendidikan yang
memanfaatkan kemampuan mendengar dan melihat menyebabkan perubahan
yang relatif kecil dalam keberhasilan pendidikan, strategi yang melibatkan
kemammpuan sinergis antara pendengaran, penglihatan, bertanya tentang
sesuatu atau mendiskusikan sesuatu dengan sasaran lain dapat membantu
sasaran untuk memahami materi (mulai terjadi keberhasilan dalam
pendidikan), dan strategi yang melibatkan kemampuan secara sinergis antara
pendengaran, penglihatan, diskusi dan berbuat sesuatu dapat membantu
sasaran pendidikan untuk memperoleh pengetahuan dan kecakapan (Munthe,
2009).
Metode pendidikan kesehatan dengan peer education merupakan salah
satu metode yang melibatkan sasaran untuk mendengar, melihat, berdiskusi
dan berinteraksi antar anggota kelompok. Peer educator bertugas untuk
menyampaikan materi seolah-olah ia adalah guru bagi teman-temannya dalam
kelompok. Setiap kelompok bertanggung jawab untuk meningkatkan
pengetahuan semua anggotanya sehingga terbentuk tanggung jawab pribadi
dari peer educator mengenai materi pendidikan kesehatan dalam anggota
kelompok sehingga mereka termotivasi untuk menyampaikan materi yang
telah ditentukan dan membantu teman-temannya dalam meningkatkan
pengetahuan tentang kesehatan (Isjoni, 2011).
Selain mendapatkan informasi melalui peer educator, setiap anggota
kelompok juga berpartisipasi dalam diskusi untuk memecahkan suatu
permasalahan yang berkaitan dengan materi. Dalam proses memecahkan
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materi, semua anggota kelompok berperan aktif untuk menyampaikan
pengalaman, pendapat dan pemikirannya.Selain itu, para responden yang
sebagian besar mengalami dismenore (76,75%) sudah memiliki pengalaman
tentang keluhan yang dirasakan saat mengalami dismenore dan usaha apa
yang telah mereka lakukan untuk menanganinya. Sehingga responden dapat
berlatih untuk menganalisis masalah, mengkritisi dan mengevaluasi apa yang
telah disampaikan oleh narasumber apakah sesuai dengan pengalaman yang
pernah mereka rasakan.
Secara sosial, dengan ini anggota kelompok juga berlatih untuk
berinteraksi aktif dengan teman-temannya.Sedangkan dalam ceramah, suasana
kelas cenderung monoton bahkan daya konsentrasi dari sasaran pendidikan
juga terbatas karena hanya menggunakan indera telinga saja. Strategi ceramah
juga membuat sasaran pendidikan kesulitan untuk menentukan gagasan materi,
menganalisis, mengkritisi dan mengevaluasi apa yang telah disampaikan
narasumber karena kurangnya kesempatan bagi sasaran pendidikan untuk
menyampaikan pendapatnya (Munthe, 2009).
Teori Piaget menyatakan bahwa stimulus yang berupa informasi,
pengalaman, dan interaksi sosial merupakan komponen yang dapat
membentuk skema atau pola, yaitu paket informasi yang masing-masing
berhubungan dengan suatu aspek dunia. Setelah pola-pola tersebut terbentuk,
terjadi proses adaptasi yang terdiri dari proses asimilasi, yaitu ketika sebuah
pengalaman baru dipahami dengan jalan mengubah pola yang sudah ada, dan
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akomodasi, yaitu ketika seorang individu mendapatkan pengalaman yang
sangat berbeda sehingga ia harus membuat pola informasi yang baru.
Setelah proses-proses tersebut terbentuk terjadilah keseimbangan pola
informasi pada individu yang dapat membangun sebuah pengetahuan yang
baru.Jadi, pengetahuan tidak didapatkan secara pasif oleh seseorang tetapi
melalui tindakan (Jarvis, 2000).
Disamping memiliki berbagai keuntungan, metode peer education juga
memiliki kelemahan, antara lain memerlukan waktu yang lebih banyak dan
anggota yang kurang agresif sering tidak mendapatkan kesempatan untuk
mengemukakan pendapat.
Dalam hal efisiensi waktu, metode konvensional dengan ceramah memang
lebih unggul.Dengan metode ini, materi yang banyak dapat disampaikan
dalam waktu singkat karena materi disampaikan satu arah dan jarang ada
timbal balik dari sasaran. Sedangkan untuk metode peer education, peserta
harus mendiskusikan permasalahan sesuai topik yang dibahas sehingga
memerlukan waktu yang lebih lama. Jika diskusi dilaksanakan terlalu lama,
maka akan menimbulkan kesulitan dalam mengelola situasi agar tetap
kondusif untuk melakukan diskusi.
Kelemahan lain dari metode peer education adalah anggota yang kurang
aktif sering tidak mendapatkan kesempatan untuk mengemukakan pendapat.
Di sini peran pemimpin/ketua diskusi diperlukan untuk memberikan
kesempatan

kepada

semua

anggota

kelompok

agar

menyampaikan

pendapat.Selain itu, fasilitator diskusi juga dapat mengamati dalam tiap
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kelompok bila ada anggota yang kurang agresif sehingga dapat memberikan
masukan kepada kelompok untuk lebih adil dalam memberikan kesempatan
kepada semua anggotanya.
Sedangkan pada metode konvensional ceramah, sasaran pendidikan
kesehatan cenderung diperlakukan sama oleh pemateri sehingga bila ada yang
kurang agresif dan tidak berani bertanya, pemateri tidak akan tahu bahwa ia
belum jelas. Apabila hal seperti ini terus terjadi maka tujuan pendidikan
kesehatan tidak dapat tercapai dengan optimal (UNODC, 2003; BKKBN,
2008; Munthe, 2009).
Dengan adanya metode peer education dalam pendidikan kesehatan,
diharapkan intervensi yang ditujukan pada kelompok remaja untuk
mempengaruhi pengetahuan, sikap, dan perilaku hidup sehat akan semakin
efektif serta dapat membantu remaja dalam memelihara dan meningkatkan
kesehatan khususnya kesehatan reproduksi yang berhubungan dengan
dismenore.
Walaupun dalam penelitian ini metode peer education efektif untuk
meningkatkan pengetahuan tentang dismenore, pada kenyataannya masih
terdapat beberapa kekurangan dan keterbatasan dalam pelaksanaan penelitian
antara lain pengarahan dan pelatihan untuk pendidik sebaya hanya dilakukan
satu kali pertemuan selama kurang lebih 60 menit karena terbatasnya waktu
penelitian. Pihak sekolah hanya memberikan izin untuk memakai jam
pelajaran maksimal 3 jam pelajaran (3 x 45 menit) sehari. Hal ini
mengakibatkan pendidik sebaya tidak menguasai materi dengan maksimal.
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Terlihat beberapa pendidik sebaya hanya membaca modul saat menyampaikan
materi. Sehingga tujuan agar pendidik sebaya dapat menyampaikan dengan
bahasa yang lebih akrab dengan peserta diskusi tidak sepenuhnya tercapai.
Selain itu, pelaksanaan peer education pada kelas yang menjadi kelompok
eksperimen tidak dapat dilakukan bersama-sama karena jadwal pelajaran kelas
mereka berbeda dan tidak memungkinkan untuk digabung. Hal ini
memungkinkan terjadi perlakuan yang berbeda antar kelompok. Untuk
meminimalisir adanya perbedaan perlakuan, peneliti hanya dapat mengontrol
dengan menetapkan waktu yang sama untuk semua kelompok sehingga
mereka mendapatkan kesempatan yang sama untuk menyampaikan materi dan
diskusi.
Jumlah masing-masing anggota kelompok kecil juga tidak sama karena
menyesuaikan jumlah siswi yang ada di kelas tersebut. Hal ini berpengaruh
pada ketersediaan sumber daya untuk mendiskusikan permasalahan yang ada.
Semakin banyak anggota kelompok maka akan semakin banyak pendapat
yang ada. Namun jumlah kelompok yang lebih kecil juga menguntungkan
karena semakin besar kesempatan setiap anggota untuk menyampaikan
pendapat dan suasana diskusi lebih kondusif.
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BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa metode
peer education efektif dalam meningkatkan pengetahuan tentang dismenore
pada siswi kelas X SMK N 1 Bantul dengan rata-rata nilai postes kelompok
eksperimen (86,417) lebih tinggi daripada rata-rata nilai postes kelompok
kontrol (83,959). Nilai t hitung > t

tabel

= 2,073 > 1,975 dan p=0,04.

B. Saran
1. Bagi Guru BK di SMK N 1 Bantul dan petugas kesehatan yang bertugas
dalam promosi kesehatan reproduksi di sekolah, disarankan untuk
menggunakan metode peer education dalam meningkatkan pengetahuan
remaja putri tentang dismenore.
2. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian serupa
disarankan untuk mengupayakan pelatihan yang lebih lengkap untuk
pendidik sebaya sebelum ditugaskan untuk menyampaikan materi agar
hasil yang didapatkan lebih maksimal dan mengupayakan pelaksanaan
pendidikan oleh kelompok sebaya dalam waktu yang bersamaan untuk
menghindari perbedaan perlakuan dalam setiap kelompok.
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