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ABSTRAK 

 

Memiliki pengetahuan tentang penanganan dismenore yang baik sangatlah penting 

agar aktivitas remaja tidak terganggu ketika mengalami dismenore. Pengetahuan yang kurang 

pada remaja putri terhadap dismenore mengakibatkan kurang mengetahui tindakan dalam 

penanganan dismenore sehingga menganggu aktifitas siswa tersebut disekolah seperti 

meminta izin untuk pulang beristirahat dirumah serta tidak dapat mengikuti kegiatan belajar 

disekolah. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui hubungan tingkat pengetahuan dengan 

penanganan nyeri dismenore pada remaja putri di SMP 1 Saraswati Denpasar. Jenis 

penelitian deskriptif korelasional, dengan rancangan cross-sectional. Jumlah sampel 

sebanyak 146 orang dengan Simple Random Sampling. Pengumpulan data menggunakan 

kuesioner dan data dianalisis dengan menggunakan uji Rank Spearman. Hasil penelitian 

menunjukkan pengetahuan tentang dismenore sebagian besar yaitu 94 orang (64,4%) dalam 

kategori baik. Penanganan nyeri dismenore sebagian besar baik yaitu sebanyak 81 orang 

(55.5%). Hasil uji Spearman Rank (Rho) didapatkan nilai p value= 0,000<0,05 berarti ada 

hubungan tingkat pengetahuan dengan penanganan nyeri dismenore pada remaja putri. Pihak 

sekolah diharapkan menambah buku di Perpustakaan yang berhubungan dengan kesehatan 

reproduksi terutama tentang dismenore. 
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ABSTRACT 

Menstruation experienced by young women can cause problems, one of which is 

dysmenorrhea. Dysmenorrhea has a bad impact on young women, which causes disruption in 

learning and teaching activities. Efforts to manage dysmenorrhea can be done with 

pharmacology and non-pharmacology, knowledge about good dysmenorrhea management is 

very important so that the activities of adolescents are not disrupted when experiencing 

dysmenorrhea. The purpose of this study was to determine the relationship of the level of 

knowledge with the treatment of dysmenorrhea pain in young women in SMP 1 Saraswati 

Denpasar. This type of correlational descriptive study, with a cross-sectional design. The 

number of samples were 146 people with Simple Random Sampling. Data collection using a 

questionnaire and data analyzed using the Spearman Rank test. The results showed that 

knowledge about dysmenorrhea was mostly 94 people (64.4%) in the good category. The 

management of dysmenorrhea is mostly good, namely 81 people (55.5%). Spearman Rank 



  

(Rho) test results obtained p value = 0,000 <0.05 means there is a relationship between the 

level of knowledge and the treatment of dysmenorrhea pain in adolescent girls. The school is 

expected to add books in the library related to reproductive health, especially about 

dymenorrhea 
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PENDAHULUAN 

 

Kesehatan reproduksi merupakan hal penting yang harus diperhatikan terutama pada 

kalangan remaja, karena remaja merupakan generasi penerus bangsa. Remaja yang akan 

menikah dan menjadi orang tua sebaiknya mempunyai kesehatan reproduksi yang baik, 

sehingga kualitas hidup remaja dapat meningkat ke arah yang lebih baik (Arifin, 2016). 

Kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan fisik, mental dan sosial yang utuh, bukan hanya 

bebas dari penyakit atau kecacatan dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem 

reproduksi, fungsi serta prosesnya (Kusumawardani, 2016). 

Masa remaja merupakan suatu periode dalam rentang kehidupan manusia danterjadi 

peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Masa remaja terdapat fase perkembangan 

yang dinamis dalam kehidupan seseorang. Masa ini ditandai dengan percepatan 

perkembangan fisik, kognitif, sosial, dan emosional Kusmiran (2017). Perubahan paling awal 

yaitu perkembangan secara fisik /biologis, salah satunya adalah remaja mulai mengalami 

menstruasi. Menstruasi merupakan suatu peristiwa pengeluaran darah, mukus, dan sel-sel 

epitel dari uterus secara periodik serta bagian dari komponen penting dalam siklus reproduksi 

wanita (Progestian, 2015). 

Menstruasi yang dialami para remaja putri dapat menimbulkan masalah salah satunya 

adalah dismenore. Dismenore merupakan masalah ginekologis yang paling umum dialami 

wanita baik wanita dewasa maupun wanita pada usia remaja (Hendrik, 2014). Angka kejadian 

sebanyak 90% dari remaja wanita di seluruh dunia mengalami masalah saat haid dan lebih 

dari 50% dari wanita haid mengalami dismenore primer dengan 10-20% dari mereka 

mengalami gejala yang cukup parah (Berkley KJ, 2013 dalam Larasati, 2016). Di Amerika 

Serikat puncak insiden dismenore primer terjadi pada akhir masa remaja dan diawal usia 20-

an. Insiden dismenore pada remaja dilaporkan sekitar 92% (Ulfa, 2010). Di Indonesia angka 

kejadian sebesar 64,25% yang terdiri dari 54,89% dismenore primer dan 9,36% dismenore 

sekunder (Casteline, 2018 dalam Anik, 2019). Sementara angka kejadian dismenore di 

Provinsi Bali  belum ada laporan secara resmi, namun dari penelitian yang memaparkan 

angka kejadian dismenore di Bali yang dilakukan oleh Ratna (2019) pada siswi SMP 

menunjukan bahwa 12,31% siswi yang mengalami dismenore berusia 10 tahun, 20% siswi 

yang mengalami dismenore berusia 11 tahun, 15,38% siswi yang mengalami dismenore 

berusia 12 tahun, 12,31% siswi yang mengalami dismenore yang berusia 13 tahun. 

Dismenore memberikan dampak yang buruk bagi remaja putri, yaitu menimbulkan 

gangguan dalam kegiatan belajar dan mengajar, tidak memperhatikan penjelasan yang 

diberikan oleh guru, kecenderungan tidur di kelas saat kegiatan belajar mengajar, dan tidak 

dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar di kelas. Menurut Prawirohardjo (2015) 

dismenore menyebabkan wanita tidak bisa beraktivitas secara normal dan memerlukan resep 

obat. Keadaan tersebut menurunkan kualitas hidup wanita. Menurut Woo dan Mc Eneaney, 

2010 dalam Manurung (2015) dismenore primer mempengaruhi kualitas hidup sebesar 40-

90% wanita, dimana 1 dari 13 yang mengalami dismenore tidak hadir di sekolah selama 1-3 

hari per bulan. Menurut Nanthan (2013) yang melaporkan dari 30-60% wanita yang 

mengalami dismenore primer, sebanyak 7-15% yang tidak pergi ke sekolah.  



  

Upaya pemerintah dalam menghadapi kesehatan remaja diatur dalam UU nomor 36 

tahun 2009 yang mengamanatkan bahwa kesehatan reproduksi dilaksanakan melalui kegiatan 

promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. (Aryanie, 2014). Pemerintah setuju bahwa 

remaja harus dikelola kesehatan reproduksinya, upaya yang telah dilakukan oleh Dinas 

Kesehatan Provinsi atau Kabupaten dalam mengatasi dismenore yang terintegritas melalui 

puskesmas dalam melakukan penyuluhan tentang gangguan pada sistem reproduksi seperti 

dismenore. Upaya penanganan untuk mengurangi dismenore adalah dengan pemberian terapi 

farmakologi seperti obat analgetik, terapi hormonal terapi dengan obat non steroid anti 

prostaglandin dan dilatasi kanalis servikanalis. Penanganan nonfarmakologis juga diperlukan 

untuk mengurangi dismenore seperti kompres hangat pada daerah abdomen, masase 

abdomen, mempertahankan postur tubuh yang baik, latihan atau olah raga, serta gizi 

seimbang, mengurangi stress serta mengurangi kadar gula dan kafein (Mitayani, 2011). 

Penelitian yang dilakukan oleh Marlinda, dkk (2018) tentang upaya penanganan non 

farmakologis pada remaja putri yang mengalami dismenore didapatkan hasil dari 12 

responden tentang cara menangani nyeri menstruasi diantaranya, minum obat pereda nyeri 

sebanyak 5 orang (42%), tidur sebanyak 2 orang (17%), mengoles minyak kayu putih 

sebanyak 1 orang (8%), minum air putih sebanyak 1 orang (8%), dan tidak melakukan apa-

apa sebanyak 3 orang (25%). Penelitian Astrida (2017) tentang upaya penanganan derajat 

dismenore melalui upaya penanganan non farmakologi sebagian besar adalah melakukan 

teknik distraksi sebanyak 65 orang (50,4%), upaya penanganan farmakologi dengan obat anti 

nyeri dari warung dilakukan sebanyak 16 orang (12,4%) dan tidak ada satupun siswi 

menangani dismenore dengan obat anti nyeri dari resep dokter. Penelitian Sari (2014) 

menemukan baik terapi non-farmakologis dan terapi farmakologis memiliki efektivitas yang 

sama dalam mengurangi nyeri haid. Sehingga terapi farmakologis kompres hangat dan 

aromaterapi dapat menjadi alternatif terapi non-obat untuk mengurangi nyeri haid. 

Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan oleh Rivai dkk (2016) didapatkan hasil 

bahwa tingkat pengetahuan nyeri haid (Dysmenorrhea) untuk mahasiswi di Akademi farmasi 

Yamasi Makassar berada dalam kategori sedang yaitu 69,24%. Adapun untuk pengetahuan 

penanganan nyeri haid (Dysmenorrhea) juga berada dalam kategori sedang yaitu 75,42%. 

Dari mahasiswi yang mengalami Dysmenorrhea, pemilihan metode non farmakologi menjadi 

pilihan sebagian besar siswi SMA Wahyu Babusalam. Pemilihan metode tersebut didasarkan 

oleh pengetahuan responden yang didapat dari keluarga dan teman sejawat. 

Pengetahuan merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya perilaku 

terbuka (overt behavior). Informasi dapat memberikan pengaruh terhadap pengetahuan 

seseorang. Berbagai informasi dari media, orang tua, tenaga kesehatan, maupun dari teman 

dekat penting untuk menambah pengetahuan pada remaja tentang penanganan dismenore. 

Memiliki pengetahuan tentang penanganan dismenore yang baik sangatlah penting agar 

aktivitas remaja tidak terganggu ketika mengalami dismenore (Kusumawardani (2016). 

Penelitian yang dilakukan oleh Ningsih (2014) tentang hubungan tingkat pengetahuan dengan 

perilaku penanganan dismenore di SMA Negeri 7 Manado terbanyak memiliki pengetahuan 

kurang sebanyak 54,5% dan memiliki perilaku penanganan dismenore kurang sebanyak 

50,0%. Hal ini dipengaruhi oleh kurangnya informasi yang didapat dan pendidikan tentang 

dismenore di sekolah. Sitorus dkk (2015) dalam penelitiannya menemukan ada hubungan 

yang bermakna antara tingkat pengetahuan dengan tindakan dalam penanganan dismenore 

dan ada hubungan yang bermakna antara tingkat sikap dengan tindakan dalam penanganan 

disminore artinya bahwa sikap remaja sangat berhubungan dengan tindakan dalam 

penanganan dismenore. 

Menurut data Badan Statistik Provinsi Bali tahun 2019 kabupaten yang memiliki 

jumlah remaja tertinggi berada di Kota Denpasar dengan jumlah sebanyak 36.958 jiwa. 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan di tiga sekolah SMP Dwijendra 



  

Denpasar, SMPN 2 Denpasar dan SMP Saraswati 1 Denpasar. Data yang didapatkan dari 

Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Data dari SMP Saraswati 1 Denpasar, jumlah semua siswi 

kelas VII dan VIII adalah 451 orang. Berdasarkan data yang didapatkan dari Usaha 

Kesehatan Sekolah (UKS) Siswi yang mengalami dismenore yang mendapatkan pelayanan 

kesehatan di UKS setiap tahun mengalami peningkatan, tahun 2016 siswi yang mendapat 

pelayanan UKS karena dismenore sebanyak 25 siswi, tahun 2017 meningkat menjadi 34 

siswi, tahun 2018 meningkat menjadi 42 siswi dan tahun 2019 meningkat menjadi 48 siswi, 

tindakan yang dilakukan di UKS untuk mengatasi nyeri akibat dismenore hanya diberikan 

obat penghilang nyeri 

Jumlah siswa di SMP Saraswati 1 Denpasar merupakan sekolah yang memiliki siswi 

terbanyak di Denpasar serta memiliki prevelensi yang cukup tinggi dalam kejadian 

dismenore. Keadaan tersebut mengganggu aktivitas belajar dan mengajar sehari-hari. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan10 siswi kelas VII sebanyak 3 orang mengalami 

dismenore yaitu sebanyak 1 orang mengalami dimenore ringandan 2 orang mengalami 

dismenore sedang. Hasil wawancara dengan 10 siswi kelas VIII sebanyak 7 orang mengalami 

dismenore yaitu sebanyak 4 orang mengalami dimenore ringan dan 3 orang mengalami 

dismenore sedang, ketika ditanya tentang dismenore mereka tahu sebatas pengertian 

dismenore. Mereka juga tidak mengetahui tanda dan gejala terjadinya dismenore dan cara 

penanganan terhadap dismenore. Kebiasaan mereka saat mengalami dismenore adalah cukup 

dengan beristirahat, mengoleskan minyak kayu putih pada daerah nyeri, minum air hangat 

dan terkadang mereka hanya membiarkan saja gejala tersebut karena terbatasnya informasi 

tentang kesehatan reproduksi remaja khususnya tentang menstruasi dan permasalahannya, 

yaitu dismenore. Padahal banyak sekali cara untuk menurunkan skala nyeri dismenore yang 

belum mereka ketahui agar tidak menggangu aktivitas. Pengetahuan yang kurang pada remaja 

putri terhadap dismenore mengakibatkan kurang mengetahui tindakan dalam penanganan 

dismenore sehingga menganggu aktifitas siswa tersebut disekolah bahkan siswa tersebut 

meminta izin untuk pulang beristirahat dirumah serta tidak dapat mengikuti kegiatan belajar 

disekolah. 

Berdasarkan dari fenomena diatas, peneliti merasa tertarik melakukan penelitian di 

SMP Saraswati 1 Denpasar untuk mengetahui lebih dalam tentang “Hubungan Tingkat  

Pengetahuan Dengan Penanganan Nyeri Dismenore Pada Remaja Putri di SMP Saraswati 1 

Denpasar”. 

 

 

METODE PENELITIAN 

 

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif korelasional dengan 

rancangan cross sectional.  Penelitian ini dilaksanakan di SMP Saraswati 1 Denpasar pada 

tanggal 25 – 29 Mei 2020. Sampel dalam penelitian ini adalah  siswi kelas VII dan VIII SMP 

Saraswati 1 Denpasar  yang memenuhi syarat inklusi dan eksklusi sebanyak 146 orang,  

tehnik sampling yang digunakan adalah Simple Random Sampling. Pengumpulan data 

menggunakan kuesioner pengetahuan dan perilaku merokok. Prosedur analisis dalam 

penelitian ini proses pengolahan data mengikuti langkah - langkah sebagai berikut editing, 

coding, entri data dan cleaning atau tabulasi. Analisa data pada penelitian ini mengunakan  

uji Rank Spearman. 

 

 

 

HASIL DAN DISKUSI 

 



  

 

4.1 Hasil Pnelitian 

 

4.1.1 Karakteristik Subyek Penelitian 

  

1. Umur  

Tabel 4.1 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Umur di Sekolah Menengah Pertama Saraswati 

1 Denpasar Tahun 2020 

No Umur 
Hasil Penelitian 

Frekuensi (f) Persentase (%) 

1 13 tahun 73 50.0 

2 14 tahun 46 31.5 

3 15 tahun 27 18.5 

 Total 146 100.0 
 

Berdasarkan Tabel 4.1 menunjukkan bahwa sebagian besar responden berumur 13 

tahun yaitu sebanyak 72 responden (50%). 

2. Kelas 

Tabel 4.2 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Kelas di Sekolah Menengah Pertama 1  

Saraswati Denpasar Tahun 2020 

No Kelas 
Hasil Penelitian 

Frekuensi (f) Persentase (%) 

1 Kelas VII 71 48.6 

2 Kelas VIII 75 51.4 

 Total 146 100.0 

 

Berdasarkan Tabel 4.2 menunjukkan bahwa sebagian besar responden kelas VIII yaitu 

sebanyak 75 responden (51.4%). 

 

4.1.2 Hasil Pengamatan Terhadap Variabel Penelitian 

1. Tingkat pengetahuan remaja putri  tentang dismenore 

Tabel 4.3 

Distribusi  Frekuensi Tingkat Pengetahuan Remaja Putri  Tentang Dismenore  

di Sekolah Menengah Pertama Saraswati 1 Denpasar Tahun 2020 
 

No Pengetahuan Frekuensi (f) Persentase (%) 

1 Baik 94 64.4 

2 Cukup 52 35.6 

3 Kurang 0 0 

 Total 146 100.0 
 

Berdasarkan Tabel 4.3 menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan remaja putri tentang 

dismenore sebagian besar dalam kategori baik yaitu sebanyak 94 orang (64.4%). 

 

 

 

 

 

2. Penanganan nyeri dismenore 



  

Tabel 4.4 

Distribusi  Frekuensi Penanganan Nyeri Dismenore di Sekolah Menengah Pertama 

Saraswati1 Denpasar Tahun 2020 
 

No Penanganan Nyeri Dismenore Frekuensi (f) Persentase (%) 

1 Baik 81 55.5 

2 Cukup 59 40.4 

3 Kurang 6 4.1 

 Total 146 100.0 
 

Berdasarkan Tabel 4.4 menunjukkan bahwa penanganan nyeri dismenore oleh remaja 

putri sebagian besar dalam kategori baik yaitu sebanyak 81 orang (55.5%). 

 

4.1.3 Hasil Analisis Data 

Tabel 4.5 

Hasil Analisis Hubungan Tingkat Pengetahuan dengan Penanganan Nyeri Dismenore pada 

Remaja Putri di SMP Saraswati 1 Denpasar Tahun 2020 

 

No Pengetahuan 

Penanganan Nyeri 
Total 

P 

value 

Correlation 

Coefficient Baik Cukup Kurang 

F % F % f % F % 

0,000 0,833 
1 Baik 81 82,2 13 13,8 0 0 94 100 

2 Cukup 0 0 46 88,5 6 11,5 52 100 

3 Kurang 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Total 81 55,5 59 40,4 6 4,1 146 100   

 

Berdasarkan uraian tabel diatas memberikan gambaran bahwa dari 94 responden yang 

memiliki pengetahuan baik sebanyak 81 orang (82,2%) melakukan penanganan nyeri 

dismenore dalam kategori baik, dari 52 responden yang memiliki pengetahuan cukup 

sebanyak 46 orang (88,5%) melakukan penanganan nyeri dismenore dalam kategori cukup 

Berdasarkan hasil uji Rank Spearman didapatkan angka p value sebesar 0,000 < dari 

tingkat signifikansi ditentukan yaitu 0,05, hasil ini menunjukkan ada hubungan tingkat 

pengetahuan dengan penanganan nyeri dismenore pada remaja putri di SMP Saraswati 1 

Denpasar. Nilai coefisien corelation sebesar 0,833 dapat diartikan terdapat hubungan yang 

kuat antarapengetahuan dengan penanganan nyeri dismenore. Tidak terdapat tanda – (negatif) 

di depan nilai koefisiensi kolerasi menunjukkan bahwa arah hubungan antar variabel terdapat 

hubungan yang searah artinya semakin baik pengetahuan siswi maka penanganan nyeri 

dismenore akan semakin baik. 

 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Tingkat Pengetahuan Remaja Putri  tentang Dismenore 

Hasil penelitian yang menunjukkan remaja putri di SMP Saraswati 1 Denpasar 

memiliki pengetahuan dalam kategori baik tentang dismenore, dapat dimaknai bahwa remaja 

putri sudah memiliki pemahaman dan wawasan terkait dismenore meliputi pengertian, 

penyebab, gejala, cara penanganan dan dampak dismenore. Responden sebagian besar 

memiliki pengetahuan dalam kategori baik dapat disebabkan karena responden mendapatkan 

informasi kesehatan tentang pengetahuan tentang dismenore dari berbagai sumber informasi 

yang tersedia seperti buku, internet, teman maupun orang tua. Hal ini sejalan dengan teori 

yang dikemukakan oleh Soekanto (2015) yang mengatakan bahwa seseorang yang 

mempunyai sumber informasi lebih banyak akan mempunyai pengetahuan yang lebih luas. 

Informasi yang diperoleh dari beberapa sumber akan meningkatkan tingkat pengetahuan 



  

seseorang. Bila seseorang banyak memperoleh informasi maka ia cenderung memiliki 

pengetahuan yang lebih luas. Notoatmodjo (2014) menyatakan bahwa sumber informasi yang 

diperoleh dari berbagai sumber maka seseorang cenderung mempunyai pengetahuan yang 

luas. Pengetahuan tentang dismenore dan upaya penanganan nyeri dismenore yang 

didapatkan oleh responden berasal dari berbagai sumber, seperti buku, media massa, 

penyuluhan atau pendidikan dan melalui kerabat. Adanya informasi baru mengenai suatu hal 

dari media massa memberikan landasan kognitif baru bagi terbentuknya pengetahuan 

terhadap hal tersebut. 

Menurut Kusmiran (2017) pengetahuan sangat berhubungan dengan pendidikan, 

sedangkan pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang diperlukan untuk 

mengembangkan diri, semakin tinggi pendidikan semakin mudah menerima serta 

mengembangkan pengetahuan dan teknologi. Tingkat pendidikan responden dalam penelitian 

ini seluruhnya dalam tingkat SMP yang mana bahwa tingkat pengetahuan anak SMP berada 

pada tingkat pengetahuan yang paling dasar yaitu tahu (know), yang diartikan mengingat 

suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. Informasi mempengaruhi tingkat pengetahuan, 

informasi biasanya diperoleh dari guru, orang tua, teman dan buku.   

Menurut asumsi peneliti sumber informasi dapat menstimulasi pengetahuan tentang 

menstruasi, tetapi dalam menerima informasi responden memiliki persepsi yang berbeda-

beda sehingga akan mempengaruhi tingkat pengetahuan yang hanya sekedar tahu, paham atau 

mempunyai persepsi yang salah. Jadi walaupun informasi sudah terakses secara bebas tetapi 

baik tidaknya pengetahuan tergantung masing-masing individu dalam perhatian, pemahaman 

dan penemuan terhadap informasi yang diterima. Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian 

selain ditemukan siswi yang memiliki pengetahuan baik adapula yang memiliki pengetahuan 

cukup. 

Berkembang pesatnya teknologi dan informasi, menurut pendapat peneliti akan 

berdampak pada kemudahan dalam mengakses informasi terkait kesehatan baik melalui 

media internet atau media elektronik, remaja akan semakin mudah mengetahui informasi 

tentang dismenore melalui media internet sehingga semakin banyak informasi yang didapat 

maka akan menambah pengetahuan yang dimiliki. Tingkat pengetahuan siswa juga 

dipengaruhi oleh faktor umur, menurut pendapat peneliti rentang umur13-15 tahun 

merupakan rentang usia remaja madya yang mana dalam umur ini akan memiliki daya ingat 

yang kuat sehingga akan mudah mempelajari dan mengingat informasi yang diterima 

sehingga hal tersebut akan mempengaruhi pengetahuan yang dimiliki, disamping 

mendapatkan informasi dari media internet dan elektronik tingkat pengetahuan siswa bisa 

juga dipengaruhi oleh informasi yang diterima dari orangtua, teman atau saudara sehingga 

makin banyak informasi yang diterima juga akan mempengaruhi pengetahuan yng dimiliki. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Rivai  (2016) tentang tingkat 

pengetahuan mahasiswi Akademi Farmasi YamasiMakassar terhadap penanganan nyeri haid 

(dysmenorrhea). Hasil penelitian menunjukan sebanyak 69,24% memiliki pengetahuan baik. 

Penelitian Ratna (2015) tentang hubungan antara tingkat pengetahuan siswi SMA Kelas XI 

tentang menstruasi dengan perilaku penanganan dysmenorrhea. Hasil analisis univariat 

menunjukkan 71,7% responden memiliki pengetahuan yang baik. 

 

 

 

 

 

4.2.2 Penanganan Nyeri Dismenore 

Hasil penelitian yang didapatkan penanganan nyeri dismenore oleh remaja putri SMP 

sebagian besar dalam kategori baik. Penanganan dismenorea didasarkan oleh cara berfikir 



  

dan bersikap positif tentang keluhan dismenorea yang dialaminya, sehingga terbentuk 

tindakan atau penanganan berupa pemberian kompres hangat, olah raga teratur dan istirahat 

untuk menurunkan nyeri dismenorea dan mencegah keadaan dismenorea tidak bertambah 

berat (wiknjosastro, 2010. Menurut tamsuri (2015) salah satu upaya mengurangi gangguan 

pada saat menstruasi yaitu membiasakan diri dengan perilaku sehat. Penanganan dismenorea 

ditunjukkan dari tindakan remaja putri saat mengalami nyeri haid (dismenorea). Hal ini 

sesuai dengan teori notoatmodjo (2014) pengetahuan sangat penting dalam rangka 

membentuk sikap dan tindakan. Pengetahuan kognitif merupakan domain yang sangat 

penting untuk terbentuknya tindakan atau perilaku sesorang. Salah satu faktor yang 

mempengaruhi manusia adalah seberapa besar tingkat pengetahuan yang dimiliki. Perilaku 

atau tindakan yang didasari oleh pengetahuan yang baik akan lebih baik dari pada tindakan 

yang tidak didasari oleh pengetahuan. 

Menurut peneliti dari hasil kuesioner sebagian besar responden berada di penanganan 

nyeri dismenore baik. Hal tersebut dikarenakan tingkat pengetahuan sangat berperan penting 

dalam penanganan non farmakologi dismenore primer pada remaja putri. Hal ini dipengaruhi 

oleh pola pikir responden. Semakin baik pengetahuan responden tentang dismenore, maka 

semakin baik pula penanganan yang dilakukan, hal ini dapat diartikan bahwa pengetahuan 

dan sikap merupakan penunjang dalam melakukan perilaku sehat dalam hal ini melakukan 

upaya penanganan dismenore dengan cara non farmakologi, diantaranya adalah melakukan 

teknik distraksi, teknik relaksasi, kompres hangat, mandi dengan air hangat, melakukan 

teknik imajinasi terbimbing (guidedimagery), menggunakan lotion hangat atau minyak kayu 

putih, melakukan pemijatan atau massage, melakukan posisi knee chest, istirahat, dan senam. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian kusumawardani (2016) hubungan 

tingkat pengetahuan dengan penanganan non farmakologi dismenore primer pada mahasiswi 

program studi keperawatan. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan jumlah mahasiswi yang 

memiliki upaya dalam penanganan dismenore sebanyak 89,5% dalam kategori baik. 

Penelitian paramita (2017) hubungan tingkat pengetahuan tentang dismenorea dengan 

perilaku penanganan dismenorea pada siswi smk ypkk sleman yogyakarta. Hasil analisis 

univariat menunjukkan  sebanyak 88,24% dengan perilaku baik dalam penanganan 

dismenorea. 

 

4.2.3 Hasil analisis tingkat pengetahuan dengan penanganan nyeri dismenore pada 

remaja putri 

Hasil penelitian yang menunjukkan ada pengetahuan tentang dismenore dengan 

penanganan non farmakologi dismenore primer, didukung oleh teori    Notoatmodjo  (2014) 

menyatakan bahwa perilaku seseorang terhadap masalah kesehatan, dalam hal ini penanganan 

non farmakologi dismenore primer pada dasarnya akan dipengaruhi oleh pengetahuan 

seseorang tentang masalah tersebut. Selanjutnya pengetahuan merupakan domain yang sangat 

penting dalam membentuk perilaku seseorang yang dalam hal ini adalah penanganan non 

farmakologi dismenore primer. Kusumawardani (2016) yang mengatakan tingkat 

pengetahuan seseorang sangat berpengaruh terhadap penanganan dismenore karena semakin 

tinggi tingkat pengetahuan seseorang, maka semakin tinggi pula upaya penanganan terhadap 

dismenore. Sebaliknya, semakin kurang pengetahuan seseorang, maka semakin kecil pula 

upaya melakukan penanganan terhadap dismenore.  

Menurut Purba (2016) penanganan dismenore tidak akan terjadi begitu saja, tetapi 

merupakan sebuah proses yang dipelajari karena individu mengerti dampak positif atau 

negatif suatu perilaku yang terkait, dengan pengetahuan yang dimiliki siswi tentang 

dismenorea menjadi landasan terbentuknya perilaku untuk menangani dismenorea. Perilaku 

yang baik dan sangat baik terlihat dilakukan oleh siswi yang memiliki pengetahuan yang 

cukup dan baik, sedangkan tingkat pengetahuan yang kurang menjadikan siswi memiliki 



  

perilaku yang berpotensi mengakibatkan resiko gangguan kesehatan.Purnamayanthi (2017) 

mengatakan alasan pengetahuan memiliki kontribusi penting terhadap perilaku karena 

seseorang yang memiliki pengetahuan yang baik akan memahami cara untuk menghadapi 

masalah yang dihadapinya. Masalah yang dialami oleh remaja putri berhubungan dengan 

repoduksinya adalah masalah menstruasi dan dismenorrhea yang datang setiap bulan, 

sehingga responden yang memiliki pengetahuan yang baik tentang menstruasi maka dirinya 

akan memahami bagaimana cara mengatasi keluhan menstruasi seperti dismenorrhea. 

Menurut peneliti, terbentuknya tindakan melalui suatu proses tertentu, dan 

berlangsung dalam interaksi manusia dengan lingkungannya. Begitu pula dengan penanganan 

non farmakologi dismenore primer pada remaja putri, sebelum terbentuk perilaku 

(penanganan non farmakologi dismenore) ada beberapa hal yang melatar belakangi seperti 

pengetahuan/informasi yang diperoleh dan pemahaman atas informasi yang didapat tersebut 

sebelum mereka melakukan tindakan konkrit berupa penanganan non farmakologi dismenore. 

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa tingkat pengetahuan baik dengan penanganan nyeri 

dismenore baik sebanyak 81 orang (82,2%), penanganan nyeri dismenore cukup sebanyak 13 

orang (13,8%), tingkat pengetahuan cukup dengan penanganan nyeri dismenore cukup 

sebanyak 46 orang (88,5%), dan penanganan nyeri dismenore kurang 6 orang (11,5%). Hasil 

penelitian yang dilakukan dimana sebagian besar remaja bisa menjawab kuesioner dengan 

baik, dikarenakan remaja banyak mencari informasi dari media sosial, lingkungan, 

pengalaman. Tingkat pengetahuan dikategorikan baik apabila remaja yang mengalami 

disminorea mampu melakukan tindakan dalam penanganan dismenorea baik secara preventif 

(pencegahan) maupun secara kuratif (pengobatan) sehingga dismenorea dapat dikurangi dan 

tidak menurunkan produktivitas remaja selama mengikuti pelajaran disekolah. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Purba (2016) tentang hubungan 

pengetahuan dengan perilaku  penanganan dismenore. Hasil penelitian diperoleh nilai p = 

0,000 dengan tingkat kemaknaan α = 0,05 maka p < 0,05. Sehingga hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan dengan perilaku 

penanganan dismenore. Penelitian Paramitha (2014) tentang hubungan tingkat pengetahuan 

tentang dismenorea dengan penanganan dismenorea. Hasil penelitian diapatkan nilai 

probability (p) = 0,000 menunjukkan ada hubungan tingkat pengetahuan tentang dismenorea 

dengan penanganan dismenorea. 
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    SIMPULAN DAN SARAN 

 

Hasil penelitian disimpulkan pengetahuan tentang dismenore remaja putri di SMP 

Saraswati 1 Denpasar sebagian besar yaitu 94 orang (64,4%) memiliki pengetahuan dalam 

kategori baik. Penanganan nyeri dismenore oleh remaja putri di SMP Saraswati 1 Denpasar 

sebagian besar dalam kategori baik yaitu sebanyak 81 orang (55.5%). hasil uji spearman rank 

(rho) didapatkan nilai  p value = 0,000<0,05 berarti H0 ditolak dan Ha diterima yang 

menunjukkan ada hubungan tingkat pengetahuan dengan penanganan nyeri dismenore pada 

remaja putri di SMP Saraswati 1 Denpasar. 

 

 

UCAPAN TERIMA KASIH 

 

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti banyak mendapat bantuan sejak awal sampai 

terselesainya skripsi ini, untuk itu dengan segala hormat dan kerendahan hati, peneliti 

menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Drs. I Dewa Agung Ketut Sudarsana, MM selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu 

Kesehatan Wira Medika Bali. 

2. Ns. Ni Luh Putu Dewi Puspawati, S.Kep., M.Kep selaku Ketua Program Studi 

Keperawatan Program Sarjana STIKes Wira Medika Bali. 

3. Ns. I Nyoman Asdiwinata, S.Kep., M.Kep selaku pembimbing I yang telah 

memberikan bimbingan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 

4. Ika Setya Purwanti, S.KM., M.Epid selaku pembimbing II yang telah memberikan 

bimbingan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 

5. Kepala sekolah SMP Saraswati 1 Denpasar yang telah memberikan ijin kepada 

peneliti untuk melakukan penelitian di SMP Saraswati 1 Denpasar. 

6. Seluruh siswi kelas VII dan VIII selaku responden yang telah meluangkan waktunya  

7.  untuk mengisi kuesioner pada penelitian ini 

8. Orang tua dan keluarga tercinta yang telah memberikan dukungan moral, doa, 

semangat, material dan cinta kasih dalam menyelesaikan studi di STIKes Wira 

Medika Bali dan penyusunan skripsi ini. 

9. Kekasih saya yang telah membantu dalam memberikan motivasi, semangat, dan selalu 

membantu saya dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 

10. Sahabat - sahabat saya “Sensitif People” yang telah memberikan semangat dan selalu 

membantu saya dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 

11. Teman-teman mahasiswa di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Wira Medika Bali 

khususnya Angkatan A10-A dan semua pihak yang peneliti tidak dapat disebutkan 

satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

1. Anik. Pebrianti. 2019.Gambaran Upaya Remaja Putri Dalam Mengatasi Dismenorea di 

SMK YBKP3 Tarogong Kidul Garut. Holistik Jurnal Kesehatan, Volume 12, No.2. 

http://ejurnalmalahayati.ac.id/index.php/holistik/article/view/163 

 

2. Arifin. 2016.  Kesehatan Reproduksi Remaja dan Wanita. Jakarta : Salemba Medika. 

 

3. Arikunto,  S. 2014. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka 

Cipta 

 

4. Aryanie. 2014.Pengaruh Terapi Yoga Terhadap Tingkat Dismenore Pada Mahasiswi 

Program Studi Ilmu Keperawatan Stikes ‘Aisyiyah Yogyakarta. Jurnal Media 

Keperawatan Indonesia Volume 3. No 1. 

http://sinta.ristekbrin.go.id/journals/detail?id=5820 

 

5. Astrida. 2017.Gambaran Derajat Dismenore Dan Upaya Penanganannya  Pada Siswi 

Sekolah Menengah Kejuruan Arjuna Depok Jawa Barat. Jurnal Media Keperawatan 

Indonesia Volume 3 Edisi 2. http://sinta.ristekbrin.go.id/journals/detail?id=5820 

 

6. Bobak,et al. 2015. Buku Ajar Keperawatan Maternitas. Jakarta: EGC 

 

7. Corwin. 2009. Buku Saku Patofisiologi. Jakarta :EGC 

 

8. Februanti. 2015.  Pengetahuan Remaja Putri Tentang Penanganan Dismenore di SMPN 9 

Tasikmalaya. Jurnal IPTEKS Terapan Research Of Applied Science And Education V 

10. No 4. https://studylibid.com/doc/814138/jurnal-ipteks-terapan-research-of-applied-

science-and 

 

9. Harry. 2012.  (2014) Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Dismenorea Pada 

Remaja Putri di SMAN 1 Kahu Kabupaten Bone. Skripsi  Fakultas Kesehatan 

Masyarakat, UNHAS, Makassar 

 

10. Hendrik. 2014.Problema Haid:Tinjauan Syariat Islam danMedis. Solo: Tiga Serangkai 

 

11. Hidayat. 2014. Metode Penelitian Keperawatan dan Teknik Analisa Data. Jakarta: 

Salemba Medika 

 

12. Istiqomah. 2014. Hubungan Antara Aktivitas Olahraga dengan Kejadian Sindrom 

Pramenstruasi di SMAN 1 Sentolo. Jurnal Ners Volume 4 No 1. https://e-

journal.unair.ac.id/JNERS 

 

13. Kasdu. 2015. Solusi Problem Wanita Dewasa. Jakarta: Puspa Swara 

 

14. Kusmiran. 2017.Kesehatan Reproduksi Remaja dan Wanita. Jakarta, Salemba Medika. 

 

15. Kusumawardani. 2016. Hubungan Tingkat Pengetahuan Dengan Penanganan Non 

Farmakologi Dismenore primer Pada Mahasiswi Program Studi Keperawatan. Angkatan 

http://ejurnalmalahayati.ac.id/index.php/holistik/article/view/163
http://sinta.ristekbrin.go.id/journals/detail?id=5820
http://sinta.ristekbrin.go.id/journals/detail?id=5820
https://studylibid.com/doc/814138/jurnal-ipteks-terapan-research-of-applied-science-and
https://studylibid.com/doc/814138/jurnal-ipteks-terapan-research-of-applied-science-and
https://e-journal.unair.ac.id/JNERS
https://e-journal.unair.ac.id/JNERS


  

2015 Universitas Tanjung pura. Jurnal Pro Ners Volume 8 Nomer 

1.http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmkeperawatanFK/article/view/22007/17644 

 

16. Larasati. 2016. Gambaran penanganan nyeri dismenore pada siswi SMP 

Muhammadiyah di Kebumen.Community of Publishing in Nursing Volme 2 Nomer   1. 

http://ojs.unud.ac.id/index.php/cop 

 

17. Manurung. 2015.Hubungan antara Pengetahuan Kesehatan Reproduksidengan Perilaku 

Higienis Remaja Putri Pada saat Menstruasi.Jurnal Ners dan Kebidanan, Volume 5, No. 

2. http://jnk.phb.ac.id/index.php/jnk/oai 

 

18. Marlinda. 2017. Pencegahan Nyeri Haid Melalui Pemanfaatan Terapi Non-Farmakologi 

Pada Remaja Putri SMAN I Tambusai.JOMIS (Journal Of Midwifery Science)Vol 2. 

No.1 

 

19. Nanthan. 2013. Dysmenorrhea: Pediatrics in Review. 27: 64-71. Holder 

 

20. Notoatmodjo. 2010.Metodologi Penelitian Kesehatan. Jakarta : PT.Rineka Cipta 

 

21. Nursalam. 2016. Konsep dan Penerapan Metodelogi Penelitian Ilmu Keperawatan. Edisi 

2. Jakarta : Salemba Medika 

 

22. Paramita, D.P. 2017. Hubungan Tingkat Pengetahuan Tentang Dismenorea dengan 

Perilaku Penanganan Dismenorea Pada Siswi SMK YPKK Sleman Yogyakarta. Jurnal 

Media Keperawatan Volume 5 Nomer 1 

 

23. Perry dan Potter. 2010.Buku Ajar Keperawatan : Konsep, Proses dan Praktik Edisi 

keempat. Jakarta : EGC 

 

24. Prawirohardjo. 2015.Ilmu kebidanan. Edisi Ketiga. Cetakan Keenam. Jakarta: Yayasan 

Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo 

 

25. Rakhma. 2017. Gambaran Derajat Dismenore Dan Upaya Penanganannya pada Siswi 

Sekolah Menengah Kejuruan Depok Jawa Barat. rnal Ners Indonesia. Vol . l No. 2, 

Maret 2017 

 

26. Ratna, Hariyani.2019 Hubungan Antara Tingkat Pengetahuan Siswi SMA Kelas XI 

Tentang Menstruasi Dengan Perilaku Penanganan Dismenorrhea. Jurnal CARING, 

Volume 1 Nomor 1 

 

27. Rivai, Ahmad. 2016.Tingkat Pengetahuan Mahasiswi Akademi Farmasi Yamasi 

Makassar Terhadap Penanganan Nyeri Haid (Dysmenorrhea) Skripsi  Program Studi 

Diploma III Farmasi Yamasi 

 

28. Smeltzer, S., & Bare. 2015. Buku ajar keperawatan Medikal Bedah. Jakarta: EGC. 

 

29. Sugiyono, 2014. Metode Penelitian Pendidikan(Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan 

R&D). Penerbit CV. Alfabeta: Bandung 

 

30. Tamsuri, Anas. 2015. Konsep Dan Penatalaksanaan Nyeri. Jakarta : EGC 

http://ojs.unud.ac.id/index.php/coping
https://jnk.phb.ac.id/index.php/jnk/oai


  

 

31. Ulfa, H. M. 2010. Hubungan Tingkat Pengetahuan Tentang Dismenorea dengan Sikap 

dalam Mengatasi Dismenorea pada Remaja Putri. KTI tidak diterbitkan, Surakarta : 

Fakultas kedokteran. Universitas Sebelas Maret 

 

32. Wiknjosastro. 2015. Ilmu Kandungan. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka. 

 

33. Wong. 2010.Buku Ajar Keperawatan Pediatrik. Vol. 1(Edisi 6)Jakarta : EGC. 

 

 


