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RINGKASAN 

Dismenorea merupakan nyeri menstruasi dengan gejala seperti sakit perut, 
sakit kepala, sakit pinggang hingga mual muntah dan pingsan. Kejadian 
dismenorea pada perempuan di dunia rata-rata lebih dari 50% (Abidin, 2004) dan 
di Indonesia sebanyak 90% (Dito dan Ari, 2011). Masalah dari penelitian ini 
adalah banyaknya remaja putri yang mengalami dismenorea sehingga 
dikhawatirkan akan mengganggu aktivitas sehari-hari. Insiden dismenorea pada 
remaja putri dilaporkan sekitar 92 %. Insiden ini menurun seiring dengan 
bertambahnya usia dan meningkatnya kelahiran. (Dito & Ari, 2011). Kejadian 
dismenorea di SMA Negeri 1 Suboh mencapai 85% menurut studi pendahuluan 
yang dilakukan. 

Metode penelitian ini adalah analitik dengan pendekatan cross sectional. 
Populasi pada remaja putri kelas XI SMA Negeri 1 Suboh yaitu sebanyak 159 
orang. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode total sampling, yaitu 
sebanyak 119 responden yang menjadi sampel dari penelitian ini, 40 remaja putri 
lainnya memenuhi kriteria eksklusi sehingga tidak diikutsertakan. Variabel bebas 
yang diteliti adalah faktor sosiodemografi yang meliputi umur, pengetahuan, 
aktivitas, status ekonomi, dan sikap dalam menghadapi dismenorea. Tenik 
pengambilan data yaitu dengan cara pengisian kuisioner saat penelitian 
dilaksanakan. Data yang didapatkan dianalisis menggunakan SPSS dengan uji 
Chi-square dan regresi logistik biner (CI=95%, α=0,05).  

Hasil penelitian dari 119 responden didapatkan bahwa 87,4% responden 
mengalami dismenorea. Setelah dilakukan analisis bivariat didapatkan bahwa 
faktor yang memiliki hubungan bermakna dengan kejadian dismenorea pada 
remaja putri adalah pengetahuan (p=0,026), aktivitas (p=0,006), dan sikap 
(p=0,001). Sedangkan setelah dilakukan analisis multivariat, faktor yang memiliki 
pengaruh paling signifikan adalah pengetahuan (kategori kurang) dengan 
(p=0,001, OR=33,276). Hal ini berarti remaja putri yang memiliki pengetahuan 
kurang memiliki kemungkinan 33 kali lebih besar mengalami dismenorea 
daripada remaja putri yang memiliki pengetahuan baik. Probabilitas remaja putri 
yang berpengetahuan rendah, sering beraktivitas berat, dan bersikap negatif dalam 
menghadapi dismenorea sebesar 93% untuk mengalami dismenorea. 

Kesimpulan dari penelitian ini faktor yang terdapat hubungan bermakna 
dengan kejadian dismenorea pada remaja putri adalah pengetahuan tentang 
dismenorea, tingkat aktivitas, dan sikap dalam menghadapi dismenorea. Faktor 
yang tidak terdapat hubungan bermakna dengan kejadian dismenorea yaitu umur 
dan status ekonomi. Upaya untuk menurunkan kejadian dismenorea 
membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, yaitu sekolah dan tenaga kesehatan 
harus memberikan sosialisasi atau penyuluhan tentang dismenorea serta orang tua 
harus ikut berperan dalam memberikan pengetahuan sejak dini tentang 
dismenorea terhadap remaja putri. 
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ABSTRACT 

Relationship between Sociodemographic Factors and Attitudes in the Face of 
Dysmenorrhea incidence to Teenage Girls in SMA Negeri 1 Suboh Situbondo 

Khoiriati Rohma 
Background: Dysmenorrhea is menstrual pain with several symptoms such as 
abdominal pain, headache, back pain, nausea, vomiting and fainting. The 
problem of this study is the high incidence of dysmenorrhea and which can 
disturb teenage girls activities. The aim of this research was to analyze the factors 
that associated with dysmenorrhea’s incidence in teenage girls.  
Method: This research was using cross sectional method with teenage girls in XI 
grade of SMA Negeri 1 Suboh as samples. Sampling method employed was total 
sampling that met inclusion criteria as many as 119 teenage girls. Held between 
May 30 until June 04, 2016. Dependent variable was the incidence of 
dysmenorrhea and independent variables were age, knowledge, activities, 
economic status, and attitudes. Research instrument used was questionnaires. 
Data analysis method employed was chi-square using SPSS. 
Result: All respondents (119 adolescent girls) who experienced dysmenorrhea 
reach 87.4 %. The result of this study showed that there was association between 
knowledge about dysmenorrhea (p=0.026), activity (p=0.006) and attitudes in 
face off dysmenorrhea (p=0.001) and incidence of dysmenorrhea. The 
multivariate analysis furthermore found that the lack of knowledge is a significant 
factors (p=0.001, OR=33.276).  
Conclusion: There was relationship between knowledge, activity, and attitudes 
with incidence of dysmenorrhea in teenage girls, so required counseling about 
dysmenorrhea by parents, school, or medical personnels, moderate activity, and 
facing off dysmenorrhea with positive attitudes to decrease incidence of 
dysmenorrhea. 
Keywords : Dysmenorrhea, sociodemographic, knowledge, activity, attitudes. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Masa remaja adalah masa peralihan dari masa anak-anak dengan masa 

dewasa dengan rentang usia antara 12-21 tahun, dimana pada masa tersebut 

terjadi proses pematangan baik itu pematangan fisik, biologis, maupun 

psikologis (Haryanto, 2010). Remaja putri mengalami beberapa perubahan 

yaitu, meliputi perubahan secara sekunder (pertumbuhan payudara, rambut 

kemaluan, perubahan tinggi badan) maupun perubahan secara primer yaitu 

dengan menarche. (Zulkifli, 2010). 

Menarche merupakan menstruasi pertama yang biasa terjadi dalam 

rentang usia 12-14 tahun. Remaja yang sudah menstruasi, sering mengalami 

gangguan terkait dengan menstruasi (Dwi, 2011). Siklus menstruasi akan 

menimbulkan rasa tidak nyaman seperti sakit kepala, pegal-pegal di kaki dan 

di pinggang untuk beberapa jam, kram perut, dan sakit perut yang dikenal 

sebagai dismenorea. Dismenorea yang sering terjadi pada remaja biasanya 

adalah dismenorea primer, yaitu nyeri menstruasi tanpa kelainan biologik. 

(Atikah & Siti, 2009). Ditinjau dari berat ringannya rasa nyeri, dismenorea 

dibagi menjadi tiga kategori yaitu dismenore ringan, dismenore sedang, dan 

dismenore berat (Manuaba, 2001). 

Dismenorea dikhawatirkan mengganggu aktivitas remaja yang sedang 

berada dalam proses pembelajaran di sekolah (Desriani, 2013). Dismenorea 

yang terjadi pada remaja putri sangat mengganggu dalam proses belajar 

mengajar. Hal ini menyebabkan remaja putri sulit berkonsentrasi karena 
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ketidaknyamanan yang dirasakan ketika mengalami dismenorea. Remaja 

yang mengalami dismenorea harus ditangani agar tidak terjadi dampak yang 

lebih buruk (Nirwana, 2011). Dismenorea juga berdampak pada psikologis 

berupa konflik emosional, ketegangan,dan kegelisahan. Hal tersebut dapat 

menimbulkan perasaan yang tidak nyaman dan asing. Sedikit merasa tidak 

nyaman dapat dengan cepat berkembang menjadi suatu masalah besar dengan 

segala kekesalan yang menyertainya.(Trisianah, 2011). 

Dismenorea dapat diatasi dengan terapi farmakologi dan non 

farmakologi. Terapi farmakologi antara lain, pemberian obat analgetik, terapi 

hormonal, obat nonsteroid prostaglandin, dan dilatasi kanalis servikalis 

(Prawirohardjo, 2008). Terapi non farmakologi antara lain, kompres hangat, 

olahraga, dan relaksasi. Konsultasi dengan dokter tentang dismenorea juga dapat 

membantu dalam hal penanganan dismenorea. 

Angka kejadian dismenorea di dunia sangat besar. Rata-rata lebih dari 

50% perempuan di setiap dunia mengalaminya (Abidin, 2004). Kejadian 

dismenorea pada perempuan Indonesia sebanyak 90% (Dito dan Ari, 2011). 

Angka kejadian dismenorea primer di Indonesia sebesar 54,89% sedangkan 

sisanya adalah penderita dismenorea sekunder. (Calis, 2011). Insiden 

dismenorea pada remaja putri dilaporkan sekitar 92 %. Insiden ini menurun 

seiring dengan bertambahnya usia dan meningkatnya kelahiran. (Dito & Ari, 

2011). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Saguni (2013) menunjukkan 

sebanyak 91,7% remaja putri di SMA Kristen 1 Tomohon mengalami 

dismenorea. Hal ini menunjukkan prevalensi dismenorea primer di Indonesia 

cukup tinggi yaitu 60-70% dan pada umumnya terjadi pada usia remaja dan 

dewasa (Purwanti, 2013). 
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Penyebab terjadinya dismenorea salah satunya adalah faktor 

sosiodemografi. Faktor sosiodemografi ini terdiri dari umur, pengetahuan, 

aktivitas, dan status ekonomi keluarga. 

Umur remaja putri antara 12-21 tahun secara psikologis belum 

matang dan memiliki emosi yang tidak stabil, apabila tidak mendapatkan 

penerangan yang baik tentang proses haid, akan mudah timbul dismenorea. 

(Simanjuntak, 2008). Penelitian yang dilakukan Kumbhar et al (2011) di Kota 

Kadapa India, dengan studi prevalensi yang dilakukan pada 183 remaja putri 

usia 14-19 tahun sebesar 65% diantaranya mengalami dismenorea. Penelitian 

lain, di dunia dikatakan prevalensi dismenorea primer masih mencapai angka 

90% pada usia remaja putri yang aktif (Holder, et al., 2009). 

Pengetahuan merupakan domain yang penting akan terbentuknya 

tindakan seseorang (Notoatmodjo, 2007). Dismenorea yang timbul pada remaja 

putri merupakan dampak dari kurangnya pengetahuan mereka tentang 

dismenorea. Mereka akan menganggap keadaan tersebut menyulitkan sehingga 

tidak siap dengan keadaan tersebut. Hal ini menimbulkan kecemasan dan 

kekhawatiran yang berakibat turunnya ambang nyeri dan akhirnya membuat 

dismenorea  menjadi lebih berat (Kartono, 2006). Penelitian yang dilakukan oleh 

Diah Pradnya (2010) menunjukkan bahwa sebesar 79,3% dari responden 

memiliki pengetahuan yang cukup sehingga penanganan terhadap dismenorea 

juga baik. 

Aktivitas remaja putri di sekolah cukup padat sehingga dapat 

menimbulkan kesulitan dan kelelahan yang dapat berkembang menjadi perasaan 

negatif seperti stress dan cemas, hal ini dapat menimbulkan dan memperparah 

dismenorea (Icesma, 2013). Penelitian yang dilakukan oleh Ninik Fajaryati 
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terhadap remaja putri didapatkan hasil bahwa olahraga yang teratur dan tidak 

adanya aktivitas olahraga tidak berpengaruh terhadap skala nyeri yang diderita 

oleh sebagian besar responden. 

Status ekonomi merupakan faktor sosiodemografi yang berhubungan 

dengan kemampuan daya beli dalam keluarga remaja putri. Status ekonomi 

rendah, sedang, dan tinggi dapat  mempengaruhi status gizi remaja putri. Hal 

ini dapat menimbulkan dismenorea, seperti kegemukan yang dapat memicu 

kejang otot rahim saat menstruasi maupun gangguan reproduksi pada kondisi 

status gizi kurang (Paath, 2004). Buku daftary & patky (2008) ditulis bahwa 

overweight dan obese membawa peranan sebagai faktor resiko terjadinya 

dismenorea primer. 

Perilaku kesehatan juga dapat menjadi faktor penyebab kejadian 

dismenorea pada remaja putri. Mereka beranggapan bahwa nyeri ini akan 

hilang setelah menikah, sehingga mereka membiarkan gangguan tersebut 

(Admin, 2005). Mereka yang berobat ke pelayanan kesehatan sangatlah sedikit, 

yaitu hanya 1% - 2% (Abidin, 2004). 

Studi pendahuluan yang dilakukan di SMA Negeri 1 Suboh, 85% 

remaja putri mengaku pernah mengalami dismenorea. Hasil dari data dan 

latar belakang di atas, maka perlu dilakukan penelitian tentang “Hubungan 

antara faktor sosiodemografi dan sikap dalam menghadapi kejadian 

dismenorea pada remaja putri di SMA N 1 Suboh Situbondo” dan diharapkan 

dapat meminimalkan kejadian dismenorea pada remaja putri. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang diajukan pada penelitian ini adalah “Adakah 

hubungan antara faktor sosiodemografi dengan kejadian dismenorea pada 

remaja putri di SMA Negeri 1 Suboh Situbondo”. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan umum 

Mempelajari hubungan antara faktor sosiodemografi dengan 

kejadian dismenorea pada remaja putri. 

1.3.2 Tujuan khusus 

1) Mengetahui usia remaja putri di SMA Negeri 1 Suboh. 

2) Mengukur status gizi remaja putri di SMA Negeri 1 Suboh. 

3) Mengukur pengetahuan remaja putri di SMA Negeri 1 Suboh. 

4) Mengukur angka kejadian dismenorea pada remaja putri di SMA 

Negeri 1 Suboh. 

5) Mempelajari hubungan antara usia dengan kejadian dismenorea pada 

remaja putri di SMA Negeri 1 Suboh. 

6) Mempelajari hubungan antara pengetahuan dengan kejadian 

dismenorea pada remaja putri di SMA Negeri 1 Suboh. 

7) Mempelajari hubungan antara aktivitas dengan kejadian dismenorea 

pada remaja putri di SMA Negeri 1 Suboh. 

8) Mempelajari hubungan antara status ekonomi dengan kejadian 

dismenorea pada remaja putri di SMA Negeri 1 Suboh. 
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9) Mempelajari hubungan antara sikap dalam mengadapi dismenorea  dan 

kejadian dismenorea pada remaja putri di SMA Negeri 1 Suboh. 

10)  Mengetahui faktor yang signifikan berpengaruh terhadap kejadian 

dismenorea dan probabilitas kejadian dismenorea pada remaja putri 

SMA Negeri 1 Suboh. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan para 

remaja putri tentang dismenorea. 

1.4.2 Manfaat praktis 

Dapat membantu para remaja dalam menurunkan derajat dismenorea 

saat menstruasi dan menambah wawasan dan pengetahuan tentang teori 

hubungan yang terjadi antara faktor sosiodemografi dengan kejadian 

dismenorea pada remaja putri. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Dismenorea 

2.1.1 Pengertian dismenorea 

Dismenorea atau nyeri saat menstruasi adalah satu masalah 

ginekologis yang paling umum dialami wanita dari berbagai tingkat 

usia yang disertai dengan gejala psikologis seperti perasaan sensitif, 

mudah tersinggung dan marah, gelisah, gangguan tidur, dan gangguan 

konsentrasi. (Gynecol, 2006). 

Dismenorea adalah nyeri haid yang sering terjadi sehingga 

memaksa penderita untuk istirahat dan meninggalkan pekerjaan atau 

cara hidupnya sehari‐hari, untuk beberapa jam atau beberapa hari. 

Definisi lain dikatakan, dismenorea adalah suatu keadaan aliran siklus 

menstruasi yang sulit atau menstruasi yang nyeri. (Calis, et al., 2009). 

Istilah dismenorea hanya dipakai untuk nyeri haid yang cukup 

berat sampai menyebabkan penderita terpaksa mencari pertolongan 

dokter atau pengobatan sendiri dengan analgesik. (Baziad, 2003). 

2.1.2 Klasifikasi dismenorea 

Nyeri haid dapat digolongkan berdasarkan jenis nyeri dan ada 

tidaknya kelainan yang dapat diamati. Nyeri haid dapat dibagi menjadi 

dua berdasarkan jenis nyerinya, yaitu dismenorea spasmodik dan 

dismenorea kongestif. ( Calis, 2011). 
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2.1.2.1 Nyeri spasmodik 

Nyeri spasmodik terasa di bagian bawah perut dan berawal 

sebelum masa haid atau segera setelah masa haid mulai. Banyak 

perempuan terpaksa harus berbaring karena terlalu menderita nyeri 

itu sehingga ia tidak dapat mengerjakan apa pun. Ada di antara 

mereka yang pingsan, merasa sangat mual, bahkan ada yang benar-

benar muntah. 

Kebanyakan penderitanya adalah perempuan muda walaupun 

dijumpai pula pada kalangan yang berusia 40 tahun ke atas. 

Dismenorea spasmodik dapat diobati atau paling tidak dikurangi 

dengan lahirnya bayi pertama walaupun banyak pula perempuan 

yang tidak mengalami hal seperti itu. 

2.1.2.2 Nyeri kongestif 

Penderita dismenorea kongestif yang biasanya akan tahu sejak 

berhari-hari sebelumnya bahwa masa haidnya akan segera tiba. 

Mereka biasanya akan mengalami pegal, sakit pada buah dada, 

perut kembung tidak menentu, bh terasa terlalu ketat, sakit kepala, 

sakit punggung, pegal pada paha, merasa lelah atau sulit dipahami, 

mudah tersinggung, kehilangan keseimbangan, menjadi ceroboh, 

terganggu tidur, atau muncul memar di paha dan lengan atas. 

Semua itu merupakan simptom pegal menyiksa yang berlangsung 

antara 2 atau 3 hari sampai kurang dari 2 minggu. Proses 

menstruasi mungkin tidak terlalu menimbulkan nyeri jika sudah 
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berlangsung. orang yang menderita dismenorea kongestif akan 

merasa lebih baik bahkan setelah hari pertama haid. 

Dismenorea terbagi menjadi dua macam menurut kepentingan 

klinisnya, yaitu : (Simanjuntak, 2008) 

A. Dismenorea primer 

Dismenorea Primer adalah nyeri menstruasi yang dijumpai tanpa 

kelainan pada alat-alat genital yang nyata. Dismenorea primer terjadi 

beberapa waktu setelah menarche biasanya setelah 12 bulan atau lebih, 

oleh karena siklus-siklus menstruasi pada bulan-bulan pertama setelah 

menarche umumnya berjenis anovulator yang tidak disertai rasa nyeri. 

Rasa nyeri timbul sebelumnya atau bersama-sama dengan permulaan 

menstruasi dan berlangsung untuk beberapa jam, walaupun pada beberapa 

kasus dapat berlangsung beberapa hari. Sifat rasa nyeri adalah kejang 

pada perut bawah, tetapi dapat menyebar ke daerah pinggang dan paha, 

bersamaan dengan rasa nyeri dapat dijumpai rasa mual, muntah, sakit 

kepala, diare, iritabilitas, dan sebagainya. 

Beberapa faktor memegang peranan sebagai penyebab dismenorea 

primer antara lain: faktor kejiwaan (emosi labil, kelelahan), faktor 

konstitusi (anemia, penyakit menahun, TBC), faktor obstruksi kanalis 

servikalis, faktor endokrin (peningkatan kadar prostaglandin, hormon 

steroid seks, kadar vasopresin tinggi) dan faktor alergi. Sekitar 10% 

penderita dismenorea primer tidak dapat mengikuti kegiatan sehari-hari. 

(Isnaeni, 2010). 
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B. Dismenorea sekunder 

Dismenorea sekunder terjadi pada wanita yang sebelumnya tidak 

mengalami dismenorea. Dismenorea sekunder merupakan bentuk nyeri 

haid akibat penyakit tertentu yang behubungan dengan alat reproduksi 

wanita. (Simanjuntak, 2008). Hal ini terjadi pada kasus infeksi, mioma 

submucosa, polip corpus uteri, endometriosis, retroflexio uteri fixata, 

stenosis kanalis servikalis, adanya AKDR, tumor ovarium. (Isnaeni, 

2010). Rasa nyeri yang dirasakan hampir sama dengan dismenorea primer 

juga. (Hillard, 2006). 

Dismenorea sekunder adalah nyeri haid yang dibawa penyakit tidak 

normal baik di dalam maupun luar rahim dan disertai ketidaknyamanan 

pada endometriosis, infeksi, adesi akibat peritonitis atau penyakit pelvis 

lainnya.( Ma’ruf, 2013). 

2.1.3 Perbedaan dismenorea primer dan sekunder 

Berikut ini merupakan tabel perbedaan dismenorea primer dan 

dismenorea sekunder  : (Silviana, 2012) 

Tabel 2.1 Perbedaan dismenorea primer dan sekunder 
Klasifikasi Dismenorea Primer Dismenorea Sekunder 

Usia 
 

Dibawah 25 tahun Antara 25-30 tahun 

Sifat nyeri 
 
 
 
 
 
 

Kram sakit perut pada 
abdomen bagian bawah, 
mungkin berpengaruh 
hingga ke belakang paha 
atau punggung bagian 
bawah. 

Terus menerus, nyeri pada 
bagian abdomen. 

Waktu nyeri Selama satu atau dua hari 
sebelum menstruasi hingga 
satu atau dua hari 
sesudahnya. 

Beberapa hari sebelum 
menstruasi dan terus 
berlanjut hingga beberapa 
hari setelahnya. 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN ANTARA FAKTOR SOSIODEMOGRAFI KHOIRIATI ROHMA



11 
 

 
 

Paritas 
 
 

Sebelum melahirkan anak 
pertama. 

Setelah melahirkan anak 
pertama. 

Vagina 
 
 
 

Tidak ada perubahan. Adanya perubahan 
(terindikasi adanya infeksi 
pelviks). 

Gejala Mual, muntah, gangguan 
pencernaan, konstipasi, 
pusing, sakit punggung, 
sakit kepala. 

Sakit punggung, sakit 
kepala, menoragia, 
dispareunia. 

 
2.1.4 Patofisiologi dismenorea 

A. Patofisiologi dismenorea primer  

Peningkat rasa nyeri saat ini yang paling dipercaya pada 

dismenorea primer adalah prostaglandin dan leukotrien. (Harel, 2006).  

Dismenorea primer pada dasarnya memang berhubungan dengan 

prostaglandin endometrial dan leukotrien. Proses ovulasi terjadi 

sebagai respon peningkatan produksi progesteron (Guyton dan Hall, 

2007), asam lemak akan meningkat dalam fosfolipid membran sel. 

Asam arakidonat dan asam lemak omega-7 lainnya kemudian akan 

dilepaskan dan memulai suatu aliran mekanisme prostaglandin dan 

leukotrien dalam uterus. Berakibat pada termediasinya respons 

inflamasi, tegang saat menstruasi (menstrual cramps), dan molimina 

menstruasi lainnya. (Hillard, 2006). 

Hasil metabolisme asam arakidonat adalah prostaglandin (PG) 

F2-alfa, yang merupakan suatu siklooksigenase (COX) yang 

mengakibatkan hipertonus dan vasokonstriksi pada miometrium 

sehingga terjadi iskemia dan nyeri menstruasi. Selain PGF2-alfa juga 

terdapat PGE-2 yang turut serta menyebabkan dismenorea primer. 
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Peningkatan level PGF2-alfa dan PGE-2 jelas akan meningkatkan rasa 

nyeri pada dismenorea primer juga. (Hillard, 2006).  

Peran leukotrien dalam terjadinya dismenorea primer adalah 

meningkatkan sensitivitas serabut saraf nyeri uterus. (Hillard, 2006). 

Peningkatan leukotrien tidak hanya pada remaja putri tetapi juga 

ditemukan pada wanita dewasa. Peranan prostaglandin dan leukotrien 

ini memang belum dapat dijelaskan secara detail dan memang 

memerlukan penelitian lebih lanjut. (Harel, 2006).  

Dismenorea primer juga bisa diakibatkan oleh adanya tekanan 

atau faktor kejiwaan, selain peranan hormon, leukotrien, dan 

prostaglandin. Stres atau tekanan jiwa bisa meningkatkan kadar 

vasopresin dan katekolamin yang berakibat pada vasokonstriksi 

kemudian iskemia pada sel. (Hillard, 2006). 

Dismenorea merupakan rasa sakit akibat menstruasi yang sangat 

menyiksa karena nyerinya luar biasa menyakitkan. Terjadi kontraksi 

otot rahim akibat peningkatan prostaglandin sehingga menyebabkan 

vasopasme dari arteriol uterin yang menyebabkan terjadinya iskemia 

dan kram pada abdomen bagian bawah yang akan merangsang rasa 

nyeri disaat menstruasi selama dismenorea. (Isnaeni, 2010). 

B. Patofisiologi dismenorea sekunder 

Mekanisme patologik pada dismenorea sekunder adalah 

disebabkan oleh beberapa penyakit yang berhubungan dengan 

reproduksi wanita. Dismenorea sekunder sering terjadi akibat fibroid 
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uterus, endometriosis, adenomiosis, dan penyakit tulang panggul 

(pelvis) lainnya. (Hillard, 2006). 

2.1.5 Etiologi dan gejala dismenorea 

2.1.5.1 Dismenorea primer  

Teori yang telah dikemukakan untuk menjelaskan penyebab 

penyebab dismenorea primer telah banyak, tetapi sampai saat ini 

patofisiologinya masih belum jelas dimengerti. Penyebab yang saat ini 

dipakai untuk menjelaskan dismenorea primer, yaitu: (Simanjuntak, 

2008)  

a. Faktor kejiwaan  

Dismenorea mudah timbul pada gadis-gadis yang secara 

emosional tidak stabil, apalagi jika mereka tidak mendapat 

penerangan yang baik tentang proses haid, mudah timbul dismenorea. 

(Simanjuntak, 2008). 

Kesiapan anak dalam menghadapi masa puber sangat diperlukan. 

Anak harus mengerti tentang dasar perubahan yang terjadi pada 

dirinya dan anak-anak sebayanya. Anak perlu dipersiapkan Secara 

psikologis mengenai perubahan fisik dan psikologisnya. Anak menjadi 

tidak siap sehingga pengalaman akan perubahan tersebut dapat 

menjadi pengalaman traumatis Apabila hal tersebut tidak dilakukan 

(Hurlock, 2007). 

b. Faktor konstitusi  

Faktor ini maksudnya adalah faktor yang menurunkan ketahanan 

tubuh terhadap rasa nyeri. (Simanjuntak, 2008). Faktor-faktor yang 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN ANTARA FAKTOR SOSIODEMOGRAFI KHOIRIATI ROHMA



14 
 

 
 

termasuk dalam hal ini adalah anemia, penyakit menahun, dan 

sebagainya. 

a) Anemia 

Anemia adalah defisiensi eritrosit atau hemoglobin atau 

dapat keduanya hingga menyebabkan kemampuan mengangkut 

oksigen berkurang. Penyebab anemia Sebagian besar adalah 

kekurangan zat besi yang diperlukan untuk pembentukan 

hemoglobin, sehingga disebut anemia kekurangan zat besi. 

Kekurangan zat besi ini dapat menimbulkan gangguan atau 

hambatan pada pertumbuhan baik sel tubuh maupun sel otak dan 

dapat menurunkan daya tahan tubuh seseorang, termasuk daya 

tahan tubuh terhadap rasa nyeri. 

b) Penyakit menahun 

Penyakit menahun yang diderita seorang wanita akan 

menyebabkan tubuh kehilangan terhadap suatu penyakit atau 

terhadap rasa nyeri. Penyakit yang termasuk penyakit menahun 

dalam hal ini adalah asma dan migraine. 

c. Faktor obstruksi kanalis servikalis  

Teori stenosis/obstruksi kanalis servikalis adalah teori yang 

paling tua untuk menjelaskan proses terjadinya dismenorea. 

(Simanjuntak, 2008). Wanita dengan uterus hiperantefleksi mungkin 

dapat terjadi stenosis kanalis servikalis, akan tetapi hal ini sekarang 

tidak dianggap sebagai faktor yang penting sebagai penyebab 

dismenorea. (Simanjuntak, 2008). 
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d. Faktor endokrin  

Dismenorea primer merupakan akibat dari kontraksi uterus 

yang berlebihan. Faktor endokrin mempunyai hubungan dengan 

tonus dan kontraktilitas otot usus. (Simanjuntak, 2008). Penyebab 

dismenorea primer yang paling utama hubungannya dengan faktor 

endokrin adalah hormon estrogen, progesteron, dan prostaglandin. 

Satu hari menjelang ovulasi, hormon estrogen akan turun, diikuti 

kenaikan hormon progesteron (Guyton dan Hall, 2007), kemudian 

akan dilanjutkan pelepasan prostaglandin (PG) oleh endometrium, 

terutama PGF2-alfa, yang menyebabkan kontraksi otot-otot polos 

uterus. Jika jumlah PG yang dihasilkan berlebihan dan dilepaskan 

ke dalam sirkulasi atau peredaran darah, maka selain dismenorea, 

akan dijumpai pula gejala-gejala umum, seperti diare, nausea, 

muntah, dan flushing. (Simanjuntak, 2008). 

e. Faktor alergi  

Teori ini dikemukakan setelah memperhatikan adanya asosiasi 

antara dismenorea dengan urtikaria, migraine, atau asma 

bronkhiale (Simanjuntak, 2008). 

f. Faktor pengetahuan 

Dismenorea yang timbul pada remaja putri merupakan dampak 

dari kurang pengetahuannya mereka tentang dismenorea, terlebih 

jika mereka tidak mendapatkan informasi tersebut sejak dini. 

Mereka yang memiliki informasi kurang menganggap bahwa 

keadaan itu sebagai permasalahan yang dapat menyulitkan mereka. 
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Mereka tidak siap dalam menghadapi menstruasi dan segala hal 

yang akan dialami oleh remaja putri. Kecemasan akan melanda 

mereka dan mengakibatkan penurunan terhadap ambang nyeri yang 

pada akhirnya membuat nyeri haid menjadi lebih berat. 

Penanganan yang kurang tepat membuat remaja putri selalu 

mengalaminya setiap siklus menstruasinya (Kartono, 2006). 

g. Faktor aktifitas  

Emosional yang tertekan dan suasana hati yang murung akan 

mempengaruhi aliran darah dapat mempengaruhi terjadinya 

dismenorea. Nyeri menstruasi ini yang memaksa wanita untuk 

istirahat atau yang berakibat pada menurunnya kinerja dan 

berkurangnya aktifitas sehari-hari (bahkan, kadang bisa sampai 

tidak berdaya). (Proverawati dan Misaroh, 2009). 

h. Faktor status gizi 

Status gizi yang kurang atau terbatas (Underweight) selain 

akan mempengaruhi pertumbuhan, fungsi organ tubuh, juga akan 

menyebabkan terganggunya fungsi reproduksi. Hal ini akan 

berdampak pada gangguan haid, tetapi akan membaik bila asupan 

nutrisinya baik (Paath, 2004).  

Remaja yang memiliki status gizi lebih mengalami 

kematangan seksual lebih dini akan memiliki Indeks Masa Tubuh 

(IMT) lebih tinggi daripada mereka yang mengalami kematangan 

seksual terlambat pada usia yang sama.  
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Remaja putri dengan status gizi yang lebih dari normal 

(Overweight atau obesitas) menunjukan peningkatan kadar 

prostagladin yang berlebih, sehingga memicu terjadinya spasme 

miometrium yang dipicu oleh zat dalam darah haid, mirip lemak 

alamiah yang dapat ditemukan dalam otot uterus. 

Tabel 2.2 Kategori batas ambang IMT menurut Depkes RI 2003   
 Kategori IMT 

Underweight 
(Kurus) 

Kekurangan berat badan  < 18,5 

  
Healthy weight 
(normal) 

Berat badan normal 18,5 – 25,0 

Overweight 
(BB lebih) 
 
Obese 
(Obesitas) 

Kelebihan berat badan tingkat ringan 

 
25,1 – 27,0 

Kelebihan berat badan tingkat berat > 27,0 

Sumber : Depkes, 2003 

2.1.5.2 Dismenorea sekunder  

Dismenorea sekunder disebabkan oleh kondisi patologik yang 

teridentifikasi atau kondisi iatrogenik di uterus, tuba, ovarium, atau 

pada peritoneum pelvis. Nyeri ini umumnya terasa saat proses-proses 

patologik tersebut mengubah tekanan di dalam atau di sekitar pelvis, 

mengubah atau membatasi aliran darah, atau menyebabkan iritasi di 

peritoneum pelvis. (Smith, 2003). Penyebab dari dismenorea sekunder 

bisa dibagi menjadi 2 macam secara garis besar, yaitu: (Smith, 2003) 
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A. Penyebab Intrauterin  

a. Adenomiosis  

Adenomiosis merupakan suatu keadaan patologis yang 

ditandai dengan adanya invasi jinak endometrium ke 

komponen otot uterus (miometrium), sering juga terdapat 

pertumbuhan berlebihan dari komponen otot. (Smith, 2003).  

Penebalan dinding uterus dengan dinding posterior 

biasanya lebih tebal. Uterus umumnya berbentuk simetrik 

dengan konsistensi padat. (Prabowo, 2008). 

b. Mioma  

Penyakit ini sering terjadi pada wanita usia 40 tahun ke 

atas, kira-kira sebanyak 30%. (Smith, 2003). Penyakit ini 

merupakan suatu tumor yang bisa terjadi di uterus, serviks, 

ataupun ligamen. Penyebab dismenorea pada penyakit ini 

adalah oleh karena distorsi pada uterus dan kavitas uteri. 

(Smith, 2003). 

c. Polip endometrium  

Polip adalah suatu bentuk tumor jinak yang patogenesis 

utamanya dipegang oleh estrogen yang berakibat timbulnya 

tumor fibromatosa baik pada permukaan atau pada tempat lain. 

(Joedosepoetro dan Sutoto, 2008). Polip terbagi menjadi 3 

macam, yaitu polip endometrium, adenoma-adenofibroma, dan 

mioma submukosum (Joedosepoetro dan Sutoto, 2008).  
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d. Intrauterine Contraceptive Devices (IUD)  

Kontrasepsi intrauterin merupakan penyebab iatrogenik 

dismenorea sekunder yang paling banyak. (Smith, 2003). Hal 

ini diakibatkan oleh adanya keberadaan benda asing di dalam 

uterus sehingga saat kontraksi uterus akan timbul rasa nyeri. 

(Smith, 2003).  

e. Infeksi 

Infeksi aktif biasanya akan terdeteksi sebagai fase akut. 

(Smith, 2003). Infeksi akan menyebabkan rasa nyeri pada 

waktu menstruasi, buang air besar, atau saat aktivitas berat. 

(Smith, 2003).  

f. Penyakit jinak pada vagina dan serviks  

Penyakit jinak yang termasuk dalam bagian ini adalah 

stenosis serviks dan lesi-lesi jinak pada vagina dan serviks 

(Smith, 2003), tetapi penyakit jinak tersebut tidak sering 

meyebabkan dismenorea sekunder.  

B. Penyebab ekstrauterin 

a. Endometriosis  

Endometriosis adalah suatu keadaan di mana jaringan 

endometrium yang masih berfungsi terdapat di luar kavum 

uteri dan miometrium. (Prabowo, 2008). Jaringan ini terdiri 

atas kelenjar-kelenjar dan stroma. Jaringan patologis ini bisa 

terdapat di tuba uterina dan rongga pelvis. (Smith, 2003).  
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b. Tumor 

Jaringan tumor yang menyebabkan dismenorea sekunder 

bisa bersifat benigna atau maligna. Struktur dari tumor tidak 

hanya fibroid tetapi juga struktur lain memungkinkan untuk 

terjadinya dismenorea sekunder. 

Jaringan tumor di ekstrauterin bisa terdapat di ovarium, 

tuba uterina, dan vagina. (Smith, 2003).  

c. Inflamasi 

Inflamasi kronik bisa menjadi penyebab terjadinya nyeri 

pelvis kronik dan dismenorea sekunder. (Smith, 2003). 

Penderita biasanya akan ditemukan riwayat penyakit dahulu 

berupa proses penyakit kronik, misalnya tuberkulosis. (Smith, 

2003).  

d. Adesi 

Adesi merupakan suatu proses yang timbul akibat proses 

inflamasi lama atau intervensi bedah yang akan berakibat pada 

nyeri pelvis dan dismenorea sekunder. (Smith, 2003).  

e. Psikogenik 

Penyebab ini sangatlah jarang ditemui untuk dismenorea 

sekunder, karena penyebab psikis lebih berperan dalam 

dismenorea primer daripada dismenorea sekunder. (Smith, 

2003).  
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f. Sindroma kongestif pelvis 

Sindroma ini merupakan gabungan dari gejala nyeri pelvis 

kronik dan keluhan dismenorea berulang yang mana tidak ada 

temuan klinik yang berarti pada pemeriksaan. (Smith, 2003).  

2.1.6 Derajat nyeri dismenorea 

Dismenorea merupakan nyeri yang dirasakan mulai dari tingkat 

ringan sampai yang cukup berat. Sebagian wanita ada yang mengalami 

kram karena kontraksi otot-otot halus pada rahim, sakit kepala, sakit 

perut, merasa lemas hingga nyeri luar biasa, nyeri yang berlebihan pada 

perut bagian bawah sering terjadi selama menstruasi. (Suciani, 2010). 

Rasa sakit mungkin timbul dan dapat berkisar dari ringan sampai 

parah .(Sitepu, 2011). 

Dismenorea dapat dibagi menjadi 4 tingkatan menurut 

keparahannya, yaitu: (Harunriyanto, 2008) 

a. Derajat 0 : tanpa rasa nyeri dan aktivitas sehari-hari tidak 

terpengaruh. 

b. Derajat 1 : nyeri ringan dan memerlukan obat rasa nyeri seperti 

parasetamol, antalgin, ponstan, namun aktivitas sehari-hari jarang 

terpengaruh. 

c. Derajat 2 : nyeri sedang dan tertolong dengan obat penghilang nyeri 

tetapi mengganggu aktivitas sehari-hari. 

d. Derajat 3 : nyeri sangat berat dan tidak berkurang walaupun telah 

mengkonsumsi obat dan tidak mampu melakukan aktivitas. Kasus ini 

harus diatasi segera dengan berobat ke dokter. 
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2.1.7 Faktor risiko  

Faktor risiko dismenorea primer dan dismenorea sekunder bisa 

terjadi karena banyak hal. Faktor-faktor tersebut antara lain: 

a. Faktor risiko dismenorea primer  

Berikut adalah beberapa faktor risiko dari dismenorea primer 

menurut French (2005) : (1) Usia kurang dari 20 tahun; (2) Usaha 

untuk mengurangi berat badan; (3) Depresi atau ansietas; (4) 

Kekacauan dalam menjalin hubungan sosial; (5) Menstruasi berat; (6) 

Nuliparitas; (7) Merokok; (8) Keturunan; (9) Lama periode menstruasi 

panjang; (10) Faktor risiko dismenorea sekunder. 

b. Faktor risiko dismenorea sekunder 

Berikut adalah beberapa faktor risiko dari dismenorea sekunder 

menurut Calis, et al. (2009) : (1) Endometriosis; (2) Penyakit 

inflamasi pelvis (pelvic inflammatory disease), terutama akibat 

penyakit menular seksual; (3) Kista ovarium; (4) Fibroid atau polip 

uterus. 

2.1.8 Penatalaksanaan 

A. Dismenorea primer 

a) Modifikasi periode 

Siklus anovulatoar lebih sedikit menyebabkan dismenorea 

primer. Dengan adanya teori tersebut, dismenorea primer dapat 

diberi manajemen untuk mengatur siklus ovulasi sehingga tidak 

menyebabkan rasa nyeri. (Smith, 2003). 
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Pelaksanaan manajemen ini biasanya menggunakan agen 

kontrasepsi oral yang akan menyebabkan endometrium menjadi 

lebih atrofik dan lebih sedikit melepaskan prostaglandin. 

(Smith, 2003). Efek yang ditimbulkan berkaitan dengan siklus 

menstruasi adalah periode menstruasi menjadi lebih ringan, 

lebih pendek, dan lebih sedikit ketegangan uterus yang timbul. 

b) Modifikasi nyeri 

Pengobatan yang sering digunakan untuk saat ini adalah 

obat NSAID karena obat ini jauh lebih efektif untuk 

menghilangkan rasa sakit, namun belum cukup bukti bahwa 

obat ini paling aman dan efektif untuk dismenorea. Obat-obat 

NSAID diantaranya ibuprofen, naproxen, ketoprofen. Hasil uji 

coba menunjukkan obat ini efektif untuk nyeri dismenorea. 

(Gynecol, 2006). 

Nyeri bisa dikurangi dengan menggunakan analgetika dan 

antiprostaglandin. (Junizar, et al, 2001). Analgetika digunakan 

berdasarkan nyeri yang ditimbulkan, yaitu: (1) Nyeri ringan: 

aspirin, asetaminofen, propoksifen (2) Nyeri berat: prometasin, 

oksikodon, butalbital (Junizar, et al., 2001) . 

Antiprostaglandin bisa diberikan juga untuk mengurangi 

rasa nyeri, di samping pemberian analgetika. Obat-obat yang 

termasuk antiprostaglandin yang sering digunakan saat 

dismenorea primer tertera dalam tabel berikut ini.  
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Tabel 2.3. Obat-obat antiprostaglandin  
Jenis Obat Dosis (mg) Frekuensi (kali/hari) 

Aspirin 650 4-6 
Indometasin 25 3-4 
Fenilbutazon 100 4 
Ibuprofen 400-600 3 
Naproksen 250 2 
Asam Mefenamat 250 4 
Asam Meklofenamat 50-100 3 
Sumber : Junizar, et al., 2001 

c) Psikoterapi 

Terapi ini ditujukan kepada sisi psikologis penderita. Pemberian 

pengetahuan bahwa dismenorea yang dialami adalah suatu hal yang 

biasa dan tidak akan berkelanjutan setelah siklus menstruasi selesai, 

merupakan suatu pendekatan yang digunakan dalam psikoterapi 

sehingga sisi psikis pasien dipengaruhi. (Hudson, 2007). 

d) Pencegahan nyeri 

Manajemen ini bertujuan untuk mengurangi aktivitas uterus saat 

menjelang siklus menstruasi. Obat-obatan yang biasa digunakan untuk 

mengurangi aktivitas uterus tersebut antara lain antagonis kalsium, agen 

spasmolitik, dan antiprostaglandin. (Smith, 2003). 

e) Fitofarmaka 

Penggunaan obat-obatan herbal untuk pengurang rasa nyeri atau 

sebagai analgetika sudah sangat familiar di masyarakat Indonesia. Akar 

kunyit dan buah asam jawa sering digunakan sebagai penghilang rasa 

nyeri saat siklus menstruasi datang. (Chattopadhyay, et al., 2004). Hal 

ini didasarkan terutama pada penggunaan kunyit sebagai anti inflamasi. 

(Hatcher, et al., 2008). 
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f) TENS (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation) 

Penggunaan TENS masih kurang populer di Indonesia untuk 

mengurangi rasa nyeri pada dismenorea primer. Manajemen TENS 

bekerja dengan jalan memblok stimulus nyeri saraf eferen sehingga bisa 

menekan rasa nyeri yang ditimbulkan saat dismenorea. (Hillard, 2006). 

B. Dismenorea sekunder 

Pengobatan pada dismenorea sekunder yang paling utama adalah 

dengan mencari penyebab utamanya (Junizar, et al., 2001). obat-obatan 

diperlukan juga sebagai terapi simtomatik, misalnya analgetika. 

penanganan lain selain diatas untuk membantu mengurangi rasa 

nyeri haid yaitu (Taruna, 2003): 

a. Pengompresan menggunakan air hangat dapat dilakukan di perut bagian 

bawah karena dapat membantu merilekskan otot-otot dan sistem saraf 

ketika nyeri haid datang,  . 

b. Taraf kesehatan ditingkatkan untuk daya tahan tubuh, misal melakukan 

olah raga cukup dan teratur serta menyediakan waktu yang cukup untuk 

beristirahat. Olah raga yang cukup dan teratur dapat meningkatkan 

kadar hormon endorfin yang berperan sebagai natural pain killer. 

Penyediaan waktu dapat membuat tubuh tidak terlalu rentan terhadap 

nyeri. 

c. Nyeri haid yang cukup mengganggu aktivitas maka dapat diberikan 

obat analgetik yang bebas dijual di masyarakat tanpa resep dokter, 

namun harus tetap memperhatikan efek samping terhadap lambung. 
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d. Dismenorea yang sangat mengganggu aktivitas atau jika nyeri haid muncul 

secara tiba-tiba saat usia dewasa dan sebelumnya tidak pernah 

merasakannya, maka periksakan kondisi Anda untuk mendapatkan 

pertolongan segera, terlebih jika dismenorea yang dirasakan mengarah ke 

dismenorea sekunder. 

 

2.2 Remaja 

2.2.1 Pengertian remaja 

Masa remaja adalah masa peralihan dari masa anak-anak dengan 

masa dewasa dengan rentang usia antara 12-21 tahun, dimana pada masa 

tersebut terjadi proses pematangan baik itu pematangan fisik, biologis, 

maupun psikologis. Masa remaja relatif belum mencapai tahap 

kematangan mental dan sosial sehingga mereka harus menghadapi 

tekanan-tekanan emosi dan sosial yang saling bertentangan. Banyak 

sekali life events yang akan terjadi yang tidak saja akan menentukan 

kehidupan masa dewasa tetapi juga kualitas hidup generasi berikutnya 

sehingga menempatkan masa ini sebagai masa kritis. Masa remaja 

merupakan masa dimana dianggap sebagai masa topan badai dan stress 

(Storm and Stress). (Haryanto, 2010). 

Tanda keremajaan secara biologi salah satunya yaitu remaja mulai 

mengalami menstruasi yang biasanya dimulai antara usia 10 sampai 16 

tahun. Periode pertumbuhan fisik, emosional, dan intelektual terjadi 

dengan pesat, ini akan menjadikan individu sebagai remaja untuk 

menyesuaikan dan memperluas pandangannya tentang dunia (rasa ingin 
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tahu yang tinggi). Mereka mengisi waktu dengan berbagai aktivitas baik 

dirumah maupun diluar rumah, akademik ataupun non akademik. 

2.2.2 Perkembangan remaja 

Widyastuti (2009) menyebutkan bahwa perkembangan masa 

(rentang waktu) pada remaja berdasarkan sifat atau ciri-cirinya dibagi 

menjadi tiga, yaitu : 

A. Masa Remaja Awal (10-12 tahun) 

a) Tampak dan memang merasa lebih dekat dengan teman sebaya. 

b) Tampak dan merasa ingin bebas 

c) Tampak dan memang lebih banyak memperhatikan keadaan 

tubuhnya dan mulai berpikir imajinasi (abstrak). 

B. Masa Remaja Tengah (13-15 tahun) 

a) Tampak dan merasa ingin mencari jati diri. 

b) Mulai ada ketertarikan terhadap lawan jenis. 

c) Timbul perasaan cinta yang mendalam. 

d) Kemampuan berpikir imajinasi mulai berkembang. 

e) Berkhayal mengenai hal yang berkaitan dengan seks. 

C. Masa Remaja Akhir (16-19 tahun) 

a) Menampakkan pengungkapan kebebasan diri. 

b) Mencari teman sebaya lebih selektif. 

c) Memiliki citra (gambaran, keadaan, peranan) terhadap tubuh dan 

dirinya. 

d) Mewujudkan perasaan cinta. 

e) Memiliki kemampuan berpikir khayal atau abstrak. 
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2.3 Sosiodemografi 

2.3.1 Pengertian sosiodemografi 

Sosiodemografi berasal dari dua kata utama, yaitu sosio dan 

demografi. Anderson dan McFarlene (2000) dalam Suardana (2011) 

menyatakan bahwa demografi sebagai ilmu yang mempelajari tentang 

ukuran, karekteristik serta perubahannya. Komponen demografi 

digunakan dalam penelitian sosial dengan variabel seperti komposisi 

rumah, umur, jenis kelamin, etnis, status perkawinan, penghasilan, 

status ekonomi, pekerjaan, status pekerjaan dan agama (Vaus, 2002 

dalam Suardana 2011). 

Faktor sosiodemografi yang berhubungan dengan kejadian 

dismenorea pada remaja yaitu : 

a. Umur 

Umur adalah umur individu yang terhitung mulai saat 

dilahirkan sampai saat berulang tahun. Tingkat kematangan dan 

kekuatan seseorang akan lebih matang dalam berpikir dan lebih 

baik pengetahuannya seiring bertambahnya umur. Segi 

kepercayaan masyarakat seseorang yang lebih dewasa akan lebih 

dipercaya dari orang yang belum cukup tinggi kedewasaannya. Hal 

ini sebagai akibat dari pengalaman dan kematangan jiwanya 

(Nursalam dan Pariani, 2001). 

Masa remaja adalah masa peralihan dari masa anak-anak 

menuju masa dewasa dengan rentang usia 12-21 tahun, dimana 

pada masa tersebut terjadi proses pematangan baik pematangan 
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fisik, biologis, maupun psikologis. (Haryanto, 2010). Remaja yang 

secara psikologis belum matang, memiliki emosi yang tidak stabil, 

tidak mendapatkan penerangan yang baik tentang proses haid, 

mudah timbul dismenorea. (Simanjuntak, 2008). Ketidaksiapan 

remaja putri dalam menghadapi perkembangan dan pertumbuhan 

pada dirinya tersebut, mengakibatkan gangguan psikis yang 

akhirnya menyebabkan gangguan fisiknya, misalnya gangguan haid 

seperti dismenorea. (Liliwati, 2007). 

Bare & Smeltzer menyebutkan hubungan usia dengan 

kejadian dismenorea, yaitu semakin tua usia perempuan, lebih 

sering mengalami menstruasi maka leher rahim bertambah lebar, 

sehingga pada usia tua jarang terjadi dismenorea. ( Bare & 

Smeltzer, 2002 dalam Hermawan, 2012). 

b. Pengetahuan 

Pengetahuan merupakan domain yang penting akan 

terbentuknya tindakan seseorang (Notoatmodjo, 2007). 

Pengetahuan adalah hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah seseorang 

melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Semakin 

tinggi pendidikan seseorang, makin mudah menerima informasi 

sehingga makin banyak pula pengetahuan yang dimiliki. 

Sebaliknya pendidikan yang kurang akan menghambat 

perkembangan sikap seseorang terhadap nilai-nilai yang baru 

diperkenalkan (Nursalam dan Pariani, 2001). 
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Tingkat pendidikan mempengaruhi pengetahuan seseorang. 

Pengetahuan remaja tentang proses menstruasi yang kurang dapat 

menimbulkan kecemasan. (Stuart, 2006). Kecemasan tersebut dapat 

mempengaruhi emosi para remaja putri menjadi tidak stabil. 

Remaja putri yang secara emosional tidak stabil, dapat mudah 

timbul dismenorea.(Simanjuntak, 2008). 

c. Aktivitas 

Aktivitas remaja putri di sekolah sebagai siswi umumnya 

begitu padat. Kegiatan sekolah, belajar, ujian, kegiatan 

ekstrakurikuler, olahraga dan kegiatan sekolah lainnya dapat 

memberikan beban berat bagi remaja. Kesulitan-kesulitan yang 

dirasakan tersebut berkembang menjadi perasaan negatif yang 

akhirnya dapat menimbulkan ketegangan, kekhawatiran, stres, 

rendah diri dan frustasi (Mutadin dalam Andarini dan Fatma, 

2013). Kelelahan akibat aktivitas sekolah juga dapat memperparah 

derajat nyeri remaja yang mengalami dismenorea. 

Tekanan psikis memiliki peran yang besar dalam penyebab 

terjadinya dismenorea. Pendidikan dan faktor psikis sangatlah 

berpengaruh. Nyeri dapat muncul atau diperberat oleh keadaan 

psikis penderita (Icesma, 2013). 

d. Status ekonomi 

Soerjono (2001) berpendapat bahwa status ekonomi adalah 

posisi seseorang dalam masyarakat berkaitan dengan orang lain 

dalam arti lingkungan pergaulan, prestasinya, dan hak-hak serta 
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kewajibannya dalam hubungannya dengan sumberdaya. Keadaan 

sosial ekonomi setiap orang itu berbeda-beda dan bertingkat, ada 

yang keadaan status ekonomi nya tinggi, sedang, dan rendah. 

Status ekonomi dapat memiliki hubungan dengan kejadian 

dismenorea pada remaja. Status ekonomi dapat berkaitan dengan 

status gizi. Pendapatan orang tua dengan status ekonomi tinggi 

meningkatkan daya beli keluarga baik itu daya beli makanan 

maupun akses ke pelayanan kesehatan. UMR atau upah minimum 

regional untuk Kabupaten Situbondo yaitu Rp 1.374.000 sesuai 

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 68 Tahun 2015.  Status 

gizi mempengaruhi kematangan seksual pada remaja. Remaja 

dengan status ekonomi keluarga yang tinggi mendapat menarche 

lebih dini. (Paath, 2004). 

e. Budaya 

Faktor budaya dan status sosial ekonomi juga dapat dikaitkan 

dengan status gizi. Budaya dapat mempengaruhi gaya hidup 

seorang remaja, baik dalam hal makanan maupun kesehatan. 

Budaya di daerah tertentu dapat mempengaruhi pola makan 

seseorang sehingga dapat menentukan status gizi seseorang. 

f. Pekerjaan 

Pekerjaan merupakan aktivitas yang dilakukan oleh dengan 

maksud mendapatkan penghasilan atau keuntungan dengan waktu 

paling sedikit 1 jam dalam sehari. (Hariyadi, 2009). 
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Aktivitas yang dikerjakan dalam bekerja apabila terlalu berat, dapat 

menimbulkan rasa tidak nyaman seperti cemas, khawatir, dan stres. 

Tekanan psikis dapat berpengaruh terhadap munculnya ataupun 

beratnya nyeri dismenorea. (Icesma, 2013). 

g. Lingkungan 

Lingkungan yang baik dapat menjaga fisik, mental, dan sosial 

remaja. Ketidakcocokan dengan lingkungan, misalnya hubungan 

dengan keluarga, tetangga, dan teman dapat menimbulkan tekanan 

psikis. Tekanan psikis yang dialami remaja tersebut dapat 

mempengaruhi timbulnya nyeri dismenorea. 

 

2.4 Perilaku 

2.4.1 Pengertian perilaku 

Perilaku adalah sesuatu yang dilakukan oleh individu satu dengan 

individu lain dan sesuatu itu bersifat nyata. Morgan menyebutkan 

bahwa perilaku tidak seperti pikiran atau perasaan, perilaku adalah 

sesuatu konkrit yang bisa diobservasi, direkam maupun dipelajari 

(Sarwono, 2002). 

Perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap 

stimulus atau rangsangan dari luar. Oleh karena perilaku ini terjadi 

melalui proses adanya stimulus terhadap organisme dan kemudian 

organisme tersebut merespons, maka teori Skinner ini disebut teori “S-

O-R” atau Stimulus – Organisme – Respon. (Skinner dalam 

Notoatmojo, 2003). 
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Bloom dalam kutipan Notoatmodjo (2003), membagi perilaku itu 

di dalam tiga domain (ranah/kawasan), yang terdiri dari ranah 

pengetahuan (knowlegde), ranah sikap (attitude), dan ranah tindakan 

(practice). 

a. Pengetahuan (Knowlegde) 

Pengetahuan adalah hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah 

seseorang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. 

Tanpa pengetahuan seseorang tidak mempunyai dasar untuk 

mengambil keputusan dan menentukan tindakan terhadap masalah 

yang dihadapi. Pengetahuan dapat diperoleh dari pengalaman 

langsung atau orang lain yang sampai kepada seseorang. 

(Notoatmodjo, 2003). Faktor-faktor yang mempengaruhi 

pengetahuan seseorang : (1) Faktor Internal : faktor dari dalam diri 

sendiri, misalnya intelegensia, minat, kondisi fisik; (2) Faktor 

Eksternal : faktor dari luar diri, misalnya keluarga, masyarakat, 

sarana; (3) Faktor pendekatan belajar : faktor upaya belajar, 

misalnya strategi dan metode dalam pembelajaran. 

Pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan wawancara 

atau angket yang menanyakan isi materi yang ingin diukur dari 

subjek penelitian atau responden. 

Pengetahuan dapat diperoleh melalui proses belajar yang didapat 

dari pendidikan (Notoatmodjo, 2003) 
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b. Sikap (Attitude) 

Sikap merupakan reaksi atau respon yang masih tertutup dari 

seseorang terhadap suatu stimulus atau objek. Sikap mencerminkan 

kesenangan atau ketidaksenangan seseorang terhadap sesuatu. Sikap 

berasal dari pengalaman, atau dari orang yang dekat dengan kita. 

Mereka dapat mengakrabkan kita dengan sesuatu, atau menyebabkan 

kita menolaknya (Wahid, 2007). 

Allport dalam Anwar (1997) menjelaskan bahwa sikap 

mempunyai tiga komponen pokok : (1) Kepercayaan (keyakinan), 

ide, konsep terhadap suatu objek; (2) Kehidupan emosional atau 

evaluasi terhadap suatu objek; (3) Kecenderungan untuk bertindak 

(tend to behave). 

Ciri-ciri sikap menurut Azwar (2009) adalah sebagai berikut : 

(1) Pemikiran dan perasaan (Thoughts and feeling), hasil pemikiran 

dan perasaan seseorang, atau lebih tepat diartikan pertimbangan-

pertimbangan pribadi terhadap objek atau stimulus; (2) Adanya 

orang lain yang menjadi acuan (Personal reference) merupakan 

faktor penguat sikap untuk melakukan tindakan akan tetapi tetap 

mengacu pada pertimbangan-pertimbangan individu (3) Sumber 

daya (Resources) yang tersedia merupakan pendukung untuk 

bersikap positif atau negatif terhadap objek atau stimulus tertentu 

dengan pertimbangan kebutuhan dari pada individu tersebut. 

(4) Sosial budaya (Culture), berperan besar dalam memengaruhi pola 

pikir seseorang untuk bersikap terhadap objek/stimulus tertentu. 
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c. Praktik atau tindakan (practice) 

Suatu sikap belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan 

(overt behavior). Sikap untuk dapat diwujudkan menjadi suatu 

perbuatan yang nyata diperlukan faktor pendukung atau suatu 

kondisi yang memungkinkan, antara lain adalah fasilitas dan faktor 

dukungan (support) (Notoatmodjo, 2007). 
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BAB 3 

KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

 

3.1 Kerangka Konseptual 
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Gambar 3.1 Kerangka konseptual penelitian 

  Variabel yang diteliti  

  Variabel yang tidak diteliti 
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Penjelasan kerangka konseptual 

Faktor risiko dismenorea pada remaja berhubungan dengan faktor 

sosiodemografi. Usia remaja masih sangat muda dapat dikatakan belum 

matang secara psikologis. Aktivitas yang dilakukan remaja putri sebagai siswi 

baik diluar maupun didalam sekolah biasanya cukup padat, sehingga 

menimbulkan perasaan cemas, khawatir, dan stress. Tingkat pengetahuan 

remaja putri yang kurang tentang kesehatan reproduksi menimbulkan rasa 

takut, khawatir, dan cemas mengenai perubahan yang terjadi pada masa 

pubertas.  Emosi yang labil dan segala kekhawatiran dan kecemasan tersebut 

dapat menjadi tekanan psikis yang dapat mudah menimbulkan dismenorea. 

Status ekonomi keluarga berpengaruh karena berhubungan dengan 

status gizi remaja. Status gizi yang berlebih meningkatkan prostaglandin 

sehingga menyebabkan spasme miometrium atau ketegangan otot uterus saat 

menstruasi sehingga menimbulkan nyeri dismenorea. Status gizi yang rendah 

dapat mengganggu pertumbuhan terutama menghambat fungsi reproduksi 

sehingga juga dapat menyebabkan dismenorea.  

Perilaku dalam menghadapi dismenorea merupakan respon remaja 

putri terhadap dismenorea yang dirasakan. Respon ini berupa pengetahuan, 

sikap, maupun tindakan. Penelitian ini akan meneliti bagaimana sikap remaja 

putri dalam menghadapi dismenorea. 
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3.2 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis penelitian yang diajukan pada penelitian ini adalah “Ada 

hubungan antara faktor sosiodemografi (umur, pendidikan, aktivitas, dan 

status ekonomi) dan sikap dengan kejadian dismenorea pada remaja putri 

SMA Negeri 1 Suboh Situbondo”. 
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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

 

4.1 Jenis dan Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

rancangan atau desain penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan cross 

sectional, yaitu suatu penelitian yang mempelajari hubungan antara faktor 

resiko (independen) dengan faktor efek (dependen), dimana melakukan 

observasi atau pengukuran variabel sekali dan sekaligus diwaktu yang sama. 

(Riyanto, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Gambar 4.1 Rancangan penelitian  
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4.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

4.2.1 Lokasi penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Suboh Situbondo. 

Tempat tersebut dipilih dikarenakan belum pernah dilakukan penelitian 

tentang hal tersebut. 

4.2.2 Waktu penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 31 Mei – 04 Juni 2016. 

 

4.3 Populasi dan Sampel 

4.3.1 Populasi 

 Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Arikunto, 2010). 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua remaja putri kelas XI  di 

SMA Negeri 1 Suboh Situbondo yang berjumlah 159 orang. 

4.3.2 Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil (Arikunto, 2010). 

Sampel yang akan diteliti pada penelitian ini yang memenuhi kriteria 

inklusi. Kriteria inklusi sebagai berikut: a) Sudah menstruasi; b) 

bersedia menjadi responden. Kriteria eksklusi sebagai berikut: a) Tidak 

hadir saat penelitian dilaksanakan; b)memiliki kelainan patologik 

penyebab dismenorea sekunder. 

4.3.3 Teknik pengambilan sampel 

Sampel dalam penelitian ini menggunakan total populasi, yaitu 

semua populasi diambil dan dijadikan sebagai sampel. 
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4.3.4 Besar sampel 

Besar sampel dalam penelitian ini sebanyak 119 remaja putri, 

karena 40 remaja putri kelas XI SMA Negeri 1 Suboh memenuhi 

kriteria eksklusi.  

 

4.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan proses penting yang harus 

dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan sebuah sumber penelitian, 

sehingga dapat memperoleh hasil yang diharapkan peneliti (Sugiyono, 2010). 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara langsung menemui remaja 

putri kelas XI di SMA Negeri 1 Suboh dengan cara pengisian lembar 

kuesioner yang meliputi umur, pengetahuan, aktivitas, status ekonomi, dan 

sikap remaja menghadapi nyeri dismenorea. 

 

4.5 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian digunakan untuk mengukur nilai variabel yang 

diteliti (Sugiyono, 2010). Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah: 

A. Lembar kuesioner 

a. Kuesioner umur 

Umur digolongkan menjadi 3 kategori yaitu 16,17, dan 18 tahun. 

b. Kuesioner tingkat pengetahuan remaja putri tentang dismenorea 

Kuesioner diambil dari penelitian oleh Sony Bernike Magdalena 

dengan judul penelitian “Hubungan Pengetahan dan Sikap Remaja 
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Putri tentang Dismenorea di SMU Negeri 16 Medan 2010”. 

Kuesioner ini terdiri dari 15 pertanyaan multiple choice. Tingkat 

pengetahuan baik jika 76%-100% yaitu apabila menjawab benar 12-

15 pertanyaan , Cukup 56%-75% yaitu apabila menjawab benar 9-11 

pertanyaan, Kurang <56% yaitu apabila menjawab benar kurang dari 

9 pertanyaan (Arikunto, 2006). 

c. Kuesioner aktivitas remaja putri 

Kuesioner diambil dari penelitian oleh Wita Rizki Amelia yang 

berjudul “Hubungan Pola Makan, Aktifitas Fisik, dan Status Gizi 

dengan Lemak Tubuh”. Aktivitas fisik dapat digolongkan menjadi 

tiga tingkatan, aktivitas yaitu aktifitas ringan, sedang, dan berat. 

(Nurmalina, 2011). Kuesioner ini terdiri dari 10 pertanyaan, yaitu 8 

pertanyaan dengan pilihan tidak pernah, jarang, kadang-kadang, 

sering, dan selalu. Skor untuk pertanyaan positif dari tidak pernah 

sampai selalu diberi nilai 1 sampai 5, sedangkan pertanyaan negatif 

dari tidak pernah sampai selalu diberi nilai 5 sampai 1 serta 2 

pertanyaan tentang aktifitas dan olahraga yang terdiri dari tingkat 

ringan sampai berat dengan skor 1-3. Pertanyaan tidak diisi 

menunjukkan aktivitas yang tidak dilakukan oleh remaja putri dan 

akan diberi nilai 0. 

Penghitungan kategori yaitu sebagai berikut: 

Rentang = skor terbesar (46) – skor terkecil (8) = 38 

Pengelompokan dibagi menjadi 3 yaitu ringan, sedang, dan berat. 

Kategori = 38 = 12,6 
     3 
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a) Aktivitas ringan apabila skor <kategori (12,6)  

b) Aktivitas sedang 12,7 + 12,6 = 25,3. 

Aktivitas sedang 12,7-25,3 

c) Aktivitas berat apabila skor >25,3. 

d. Kuesioner status ekonomi keluarga 

Data diambil menggunakan status ekonomi keluarga dilihat dari 

UMR (Upah Minimum Regional) sesuai Peraturan Gubernur Jawa 

Timur Nomor 68 tahun 2015 untuk kabupaten situbondo Rp 

1.374.000. Data ekonomi rendah apabila pendapatan keluarga 

dibawah Rp 1.374.000 per bulan. 

Badan Pusat Statisitik (BPS) 2008 menggolongkan pendapatan 

menjadi :  

a) Golongan pendapatan tinggi ( Rp 2.500.000 – Rp 3.500.000 per 

bulan) 

b) Golongan pendapatan sedang ( Rp 1.500.000 – Rp 2.500.000 per 

bulan) 

c) Golongan pendapatan rendah (< Rp 1.500.000 per bulan) 

Data ekonomi sedang dalam penelitian ini apabila pendapatan 

keluarga antara Rp 1.374.000 – Rp 2.500.000 dan ekonomi tinggi 

apabila pendapatan keluarga diatas Rp 2.500.000. 

e. Kuesioner skala nyeri dismenorea 

Kuesioner diambil dari penelitian oleh Helmi Wardah Nasution 

dengan judul “Efektivitas Terapi Pijat Dalam Penanganan Nyeri Haid 

Pada Remaja Puteri di SMA Negeri 11 Medan Tahun 2012” 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN ANTARA FAKTOR SOSIODEMOGRAFI KHOIRIATI ROHMA



44 
 

 
 

menggunakan Numeral Rating Scale (NRS) 0-10 menurut Potter & 

Perry (2005). Skala 0 menggambarkan tidak nyeri, skala 1-3 

merupakan nyeri ringan, skala 4-6 merupakan nyeri sedang, dan skala 

7-10 merupakan nyeri berat. (Potter & Perry, 2005) 

Skala Nyeri menggunakan NRS (Numerical Rating Scale) 

   
 

   0 1 2 3 4         5         6         7         8          9         10 

 

f. Kuesioner sikap remaja putri menghadapi nyeri dismenorea 

Kuesioner diambil dari penelitian oleh Sony Bernike Magdalena 

dengan judul penelitian “Hubungan Pengetahan dan Sikap Remaja 

Putri tentang Dismenorea di SMU Negeri 16 Medan 2010”. Sikap 

yang diambil remaja putri dalam menghadapi nyeri dismenorea akan 

digolongkan menjadi positif atau negatif. Kuesioner ini menggunakan 

skala likert dengan 15 pertanyaan yang menggunakan empat kategori 

untuk setiap pernyataan yaitu sangat setuju (SS), setuju (S), tidak 

setuju (TS), sangat tidak setuju (STS). Pernyataan positif dari sangat 

setuju sampai sangat tidak setuju diberi nilai 4 sampai 0. Sedangkan 

pernyataan negatif, tingkat persetujuan sangat setuju sampai sangat 

tidak setuju diberi nilai 0 sampai 4. 

Kriteria penghitungannya sebagai berikut: 

Rentang = skor terbesar (60) – skor terkecil (15) = 45 

Pengelompokan menjadi 2 yaitu sikap positif dan negatif. 

Kategori = 45  = 22,5 
     2 
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a) Positif apabila skor >22,5. 

b) Negatif apabila skor <22,5. 

B. Timbangan injak dan Microtoise 

Data status gizi dengan indikator parameter IMT (Indeks Massa 

Tubuh) menggunakan pengukuran berat badan dengan timbangan injak 

dan tinggi badan dengan microtoise. Data IMT rendah apabila <18,5, 

sedang 18,5-25,00, dan Tinggi >25,00. 

 

4.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

4.6.1 Variabel penelitian 

Penelitian ini terdiri dari 2 variabel, yaitu : 

A. Variabel independen meliputi usia remaja, tingkat pendidikan, 

aktivitas sosial, sosial ekonomi, dan sikap remaja dalam 

menghadapi dismenorea. 

B. Variabel dependen adalah kejadian dismenorea pada remaja putri di 

SMA Negeri 1 Suboh. 
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4.6.2 Definisi operasional 

Tabel 4.1 Definisi operasional variabel penelitian 

Variabel Definisi 
Operasional 

Instrumen 
Pengukuran 

Hasil ukur Skala 
Data 

Umur Umur remaja 
terhitung mulai saat 
dilahirkan sampai 
saat penelitian ini 
dilaksanakan 
 

Kuesioner 1.16 tahun 
2.17 tahun 
3.18 tahun 
(usia remaja putri 
kelas XI SMA) 

Nominal 

Pengetahuan Pengetahuan remaja 
putri tentang nyeri 
dismenorea. 
 

Kuesioner 1.Kurang (<56%) 
2.Cukup (56%-75%) 
3.Baik (76%-100%) 

Ordinal 

Aktivitas Kegiatan yang 
dilakukan remaja 
baik di dalam 
sekolah maupun 
luar sekolah 
 

Kuesioner 1.Ringan (skor <12,6) 
2.Sedang (skor 12,7- 

25,3) 
3.Berat (skor >25,3) 

Ordinal 

Status 
ekonomi 

Tingkat ekonomi 
keluarga remaja 
putri. 
 

Kuesioner 1.Rendah (< UMR 
Rp1.374.000) 

2.Sedang 
(Rp1.374.000 –  
Rp 2.500.000) 

3.Tinggi (>Rp 
2.500.000) 
 

Nominal 

Dismenorea Nyeri yang timbul 
saat menstruasi 
pada remaja putri. 

Kuesioner 1.Dismenorea (skala 
nyeri 1-3) 

2.Tidak dismenorea  
(skala nyeri 0) 

 

Ordinal  

Sikap Respon remaja putri 
terhadap nyeri 
dismenorea 

Kuesioner 1.Positif (skor >22,5) 
2.Negatif(skor <22,5) 

Nominal 

 

4.7 Pengolahan dan Analisis Data 

4.7.1 Pengolahan data 

Langkah yang dilakukan setelah data terkumpul adalah pengolahan 

data. Proses pengolahan data menurut Notoatmodjo (2012) adalah : 
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A. Editing 

Secara umum editing adalah merupakan kegiatan untuk 

pengecekan dan perbaikan isian formulir atau kuesioner. Kegiatan 

ini dilakukan dengan cara memeriksa data hasil jawaban kuesioner 

yang telah diberikan kepada responden dan kemudian dilakukan 

koreksi apakah telah terjawab dengan lengkap. Editing dilakukan 

ditempat penelitian sehingga bila terjadi kekurangan atau tidak 

sesuai maka dapat dilengkapi. 

B. Coding 

Coding merupakan kegiatan mengubah data berbentuk kalimat 

atau huruf menjadi data angka atau bilangan. Kegiatan ini memberi 

kode  angka pada kuesioner terhadap hasil jawaban responden agar 

lebih mudah pada langkah selanjutnya dalam pengolahan data. 

C. Data entry 

Data entry merupakan memasukkan jawaban dari reponden 

dalam bentuk “kode” ke dalam program komputer. Program yang 

digunakan adalah program SPSS for windows.  

D. Cleaning 

Setelah semua data dari setiap sumber data atau responden 

selesai dimasukkan, perlu di cek kembali untuk melihat kemunginan 

adanya kesalahan kode, ketidaklengkapan dan sebagainya, 

kemudian dilakukan perbaikan atau koreksi.  
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4.7.2 Analisis data 

Analisis data suatu penelitian, biasanya melalui prosedur bertahap 

antara lain (Notoatmodjo, 2012) : 

A.  Analisis univariat 

Analisis univariat bertujuan untuk menjelaskan atau 

mendeskripsikan karakteristik setiap variabel penelitian. Analisis ini 

menghasilkan distribusi frekuensi dan presentase dari setiap 

variabel. Analisis pada penelitian ini adalah hubungan faktor 

sosiodemografi yang meliputi umur, tingkat pendidikan, aktivitas 

sosial, sosial ekonomi dengan kejadian dismenorea pada remaja 

putri dan sikap remaja dalam menghadapinya. 

B. Analisis bivariat 

Analisis bivariat dilakukan terhadap dua variabel yang 

diduga berhubungan atau berkolerasi. Tahapan pada analisis 

bivariat ini yaitu analisis proporsi atau presentase dengan 

membandingkan distribusi silang antara dua variabel, selanjutnya 

analisis dari hasil uji statistik. Penelitian ini menggunakan chi 

square yang kemudian diberi simbol X2 dengan tingkat 

kepercayaan 95% dan taraf signifikan 0,05. 

Nilai signifikan diinterpretasikan dengan nilai p, nilai 

makna dari korelasi berdasarkan Notoadmojo, 2003 (Wahyuni, 

2007 dalam Agnes, 2010) : 

a. p ≤ 0,05 : terdapat hubungan bermakna antar variabel yang 

diuji. 
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b. p > 0,05 : tidak terdapat hubungan bermakna antar variabel 

yang diuji. 

C. Analisis Multivariat 

Dalam penelitian ini, menggunakan analisis regresi 

logistik untuk mengetahui pengaruh dua variabel bebas (faktor 

sosiodemografi dan sikap) terhadap satu variabel terikat 

(dismenorea). 

 

4.8 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

4.8.1 Uji validitas 

Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat 

kevalidan atau kesahihan instrumen. Validitas didapat jika ada 

kesesuaian antara bagian-bagian instrumen dengan keseluruhan 

instrumen (Arikunto, 2005). Uji validitas yang dilakukan dalam 

penelitian ini yaitu menggunakan metode Pearson Product Moment. 

4.8.2 Uji reliabilitas 

Uji reabilitas adalah suatu cara untuk mengetahui tingkat 

kehandalan suatu instrumen yang diperoleh dengan cara uji coba 

berdasarkan data dari instrumen tersebut. Pengujian dilakukan dengan 

internal consistens, yaitu mencobakan instrumen dengan sekali waktu, 

kemudian dianalisis dengan teknik tertentu (Arikunto, 2002). Uji 

reliabilitas pada penelitian ini menggunakan metode Alpha Cronbach. 
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4.9 Ethical Clearance 

4.9.1 Lembar persetujuan menjadi responden 

Lembar persetujuan diberikan kepada responden dengan tujuan 

responden menyetujui maksud dan tujuan penelitian serta dampak 

yang diteliti selama pengumpulan data. Sampel yang setuju menjadi 

responden dalam penelitian menandatangani informed consent atau 

lembar persetujuan menjadi responden penelitian yang dilampirkan 

pada halaman awal kuesioner. Responden yang menolak untuk diteliti, 

maka tidak dapat dipaksa dan harus menghormati hak responden. 

4.9.2 Anonimity (tanpa nama) 

Kerahasiaan subjek dijaga dengan tidak mencantumkan nama 

responden. Nomor responden sebelumnya telah dituliskan pada setiap 

lembar pengumpulan data yaitu kuesioner. 

4.9.3 Confidentiality (kerahasiaan) 

Data yang telah dikumpulkan dari kuesioner akan dijaga 

kerahasiaannya dan hanya akan disajikan atau dilaporkan pada 

beberapa kelompok yang berhubungan dengan penelitian ini 

(Nursalam, 2008). 
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4.10 Kerangka Operasional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Kerangka operasional penelitian 

Semua siswi kelas XI SMA Negeri 1 Suboh 

Semua siswi kelas XI SMA Negeri 1 Suboh 
yang memenuhi kriteria inklusi 

 

Pengumpulan data 
menggunakan kuesioner 

Data 

Pengolahan data Analisis data 

Hasil 
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BAB 5 

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN 

 

5.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Kota Situbondo adalah sebuah kota yang berada di Provinsi Jawa 

Timur. SMA di Kota Situbondo terdiri dari SMA negeri dan swasta, salah 

satunya adalah SMA Negeri 1 Suboh. SMA  Negeri 1 Suboh terletak di jalan 

Pawiyatan no. 4 Suboh Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo. Sekolah ini 

telah berdiri sejak tanggal 9 Nopember 1983 sampai saat ini dan telah 

terakreditasi A. SMA Negeri 1 Suboh ini terletak di daerah pedesaan yang 

sebagian besar terdiri dari kalangan menengah ke bawah. 

SMA Negeri 1 Suboh terdiri dari 24 kelas, yaitu kelas X 8 kelas, kelas 

XI 8 kelas, dan kelas XII 8 kelas. Kelas XI dan XII terdiri dari 5 kelas jurusan 

IPA, 2 kelas jurusan IPS, dan 1 Kelas jurusan Bahasa. Total siswa di SMA 

Negeri 1 Suboh yaitu 760 siswa. Remaja putri kelas XI berjumlah 159 orang. 

Kegiatan aktif belajar mengajar sekolah dilaksanakan pada pagi hari, di sore 

harinya digunakan untuk kegiatan ekstrakurikuler bagi siswa yang 

mengikutinya. Kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 1 Suboh 

antara lain drum band, palang merah remaja (PMR), pencak silat, band, tari, 

basket, sepak bola, voli, paduan suara, dan masih banyak yang lainnya. 

 

5.2 Hasil Penelitian 

Penelitian telah dilakukan pada tanggal 31 Mei sampai dengan 04 Juni 

2016. Pengambilan data dilakukan pada 159 responden dengan dilakukan 

pengukuran status gizi dan kuesioner. 40 responden tidak memenuhi kriteria 
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inklusi sehingga total responden adalah 119 responden. Hasil penelitian ini 

akan ditampilkan karakteristik responden berdasarkan status gizi dan sumber 

informasi responden, dan skala nyeri, analisis univariat meliputi umur, 

pengetahuan, status ekonomi, aktivitas, kejadian dismenorea, dan sikap, 

analisis bivariat (hubungan faktor sosiodemografi meliputi umur, 

pengetahuan, aktivitas, status ekonomi dan sikap dengan kejadian 

dismenorea). 

5.2.1 Karakteristik responden 

1) Status gizi 

Tabel 5.1 Distribusi frekuensi status gizi berdasarkan IMT pada remaja 
putri kelas XI di SMA Negeri 1 Suboh pada Mei 2016 

Status gizi Frekuensi Persentase (%) 
Kurus 45 37,8 

Normal 69 58,0 
Gemuk 5 4,2 
Jumlah 119 100,0 

Tabel 5.1 menunjukkan bahwa lebih dari setengah responden 

mempunyai IMT kategori normal sebanyak 69 responden (58,0%). IMT 

terendah yaitu 14,03 dan IMT tertinggi yaitu 31,11. Rata-rata yaitu 19,50 

masih tergolong normal. 

2) Sumber informasi 

Tabel 5.2 Distribusi frekuensi responden berdasarkan sumber informasi 
dismenorea pada remaja putri kelas XI di SMA Negeri 1 Suboh 

Sumber informasi Frekuensi Persentase (%) 
Ortu 11 9,2 

Media 25 21,0 
Nakes 64 53,8 
Teman 19 16,0 
Jumlah 119 100,0 
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Tabel 5.2 menunjukkan bahwa sumber informasi responden 

mengenai dismenorea terbanyak yaitu 64 responden (53,8%) diperoleh 

dari tenaga kesehatan. 

3) Skala nyeri remaja putri 

Tabel 5.3 Distribusi frekuensi responden berdasarkan skala nyeri pada 
remaja putri kelas XI SMA Negeri 1 Suboh 

Skala nyeri Frekuensi Persentase (%) 
Tidak nyeri 15 12,6 

Ringan 75 63,0 
Sedang 24 20,2 
Berat 5 4,2 

Jumlah 119 100,0 
Tabel 5.3 menunjukkan bahwa nyeri yang dialami oleh responden 

sebagian besar adalah nyeri ringan yang tidak sampai mengganggu aktivitas 

sehari-hari, yaitu 75 responden (63,0%). 

5.2.2 Hasil analisis univariat 

1) Umur responden 

Tabel 5.4 Distribusi frekuensi responden berdasarkan umur pada remaja 
putri kelas XI di SMA Negeri 1 Suboh pada Mei 2016 

Umur Frekuensi Persentase (%) 
16 64 53,8 
17 46 38,7 
18 9 7,6 

Jumlah 119 100,0 
Tabel 5.4 menunjukkan bahwa lebih dari setengah responden berada 

pada umur 16 tahun sebanyak 64 responden (53,8%).  

2) Pengetahuan 

Tabel 5.5 Distribusi frekuensi responden berdasarkan pengetahuan pada 
remaja putri kelas XI di SMA Negeri 1 Suboh pada Mei 2016 

Pengetahuan Frekuensi Persentase (%) 
Kurang  78 65,5 
Cukup 32 26,9 
Baik 9 7,6 

Jumlah 119 100,0 
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  Tabel 5.5 menunjukkan bahwa sebagian besar responden yaitu 78 

responden (65,5%) memiliki pengetahuan kurang terhadap kejadian 

dismenorea. 

3) Aktivitas 

Tabel 5.6 Distribusi frekuensi responden berdasarkan aktivitas pada   
remaja putri kelas XI di SMA Negeri 1 Suboh 

Aktivitas Frekuensi Persentase (%) 
Ringan 16 13,4 
Sedang 92 77,3 
Berat 11 9,2 

Jumlah 119 100,0 
Tabel 5.6 menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki 

aktivitas sedang baik disekolah maupun luar sekolah yaitu sebanyak 92 

responden (77,3%).  

4) Status ekonomi keluarga 

Tabel 5.7 Distribusi frekuensi responden status ekonomi berdasarkan 
pendapatan keluarga per bulan pada remaja putri kelas XI di 
SMA Negeri 1 Suboh pada Mei 2016 

Status ekonomi Frekuensi Persentase (%) 
Rendah 62 52,1 
Sedang 38 31,9 
Tinggi 19 16,0 
Jumlah 119 100,0 

Tabel 5.7 menunjukkan bahwa lebih dari setengah responden 

keluarganya berpendapatan rendah yaitu 62 responden (52,1%).  

5) Kejadian dismenorea remaja putri 

Tabel 5.8 Distribusi frekuensi responden berdasarkan kejadian dismenorea 
pada remaja putri kelas XI di SMA Negeri 1 Suboh pada Mei 
2016 

Kejadian Dismenorea Frekuensi Persentase (%) 
Dismenorea 104 87,4 

Tidak Dismenorea 15 12,6 
Jumlah 119 100,0 
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Tabel 5.8 menunjukkan bahwa mayoritas responden mengalami 

nyeri dismenorea saat haid yaitu 104 responden (87,4%). 119 responden 

yang diteliti hanya ada 15 responden yang tidak mengalami  nyeri saat 

haid (12,6%). 

6) Sikap dalam menghadapi dismenorea 

Tabel 5.9 Distribusi frekuensi responden berdasarkan sikap dalam 
menghadapi dismenorea pada remaja putri kelas XI di SMA 
Negeri 1 Suboh pada Mei 2016 

Sikap Frekuensi Persentase (%) 
Negatif 21 17,6 
Positif  98 82,4 
Jumlah 119 100,0 

Tabel 5.9 menunjukkan bahwa mayoritas responden menghadapi 

nyeri dismenorea dengan bersikap positif yaitu sebanyak 98 responden 

(82,4%). 

5.2.3 Hasil analisis bivariat 

1. Hubungan antara umur dengan kejadian dismenorea 

Hubungan antara variabel umur dengan kejadian dismenorea diuji 

signifikansinya secara statistik dengan uji chi-square dengan tabel 3x2. 

Tabel 5.10  Distribusi responden berdasarkan umur dengan kejadian 
 dismenorea pada remaja putri kelas XI di SMA Negeri 1 

Suboh tahun 2016 
   Kejadian 

Dismenorea 
   

  Ya % Tidak  % Total % 
Umur 16 tahun 55 85,9 9 14,1 64 100,0 
 17 tahun 42 91,3 4 8,7 46 100,0 
 18 tahun 7 77,8 2 22,2 9 100,0 
Jumlah  104 87,4 15 12,6 119 100,0 

Tabel 5.10 menunjukkan bahwa usia 16 tahun memiliki resiko lebih 

besar mengalami dismenorea, yaitu terdapat 55 responden (85,9%) dari 64 

responden yang mengalami dismenorea.  

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN ANTARA FAKTOR SOSIODEMOGRAFI KHOIRIATI ROHMA



57 
 

Tabel 3x2 ini tidak layak diuji dengan chi-square karena sel yang 

memiliki nilai expected kurang dari lima ada 33,3% dari jumlah sel, maka 

dilakukan penggabungan sel pada kelompok umur 17 tahun dan 18 tahun 

karena jumlah responden yang termasuk ke dalam kelompok umur 18 

tahun sedikit (9 responden) sehingga digabungkan dengan kelompok umur 

17 tahun menjadi tabel 2x2. 

Tabel 5.11  Distribusi responden berdasarkan umur dengan kejadian 
 dismenorea pada remaja putri kelas XI di SMA Negeri 1 

Suboh tahun 2016 
  Kejadian Dismenorea   
  Ya % Tidak  % Total % 
Umur 16 tahun 55 85,9 9 14,1 64 100,0 
 17 dan 18 tahun 49 89,1 6 10,9 55 100,0 
Jumlah  104 87,4 15 12,6 119 100,0 
Nilai p = 0,605 

Tabel 5.11 menunjukkan bahwa sel yang memiliki nilai expected 

kurang dari 5 ada 0,0%. Nilai p 0,605 sehingga, p>0,05 dapat disimpulkan 

bahwa tidak terdapat hubungan yang bermakna antara umur dengan kejadian 

dismenorea pada remaja putri kelas XI SMA Negeri 1 Suboh. 

2. Hubungan antara pengetahuan dengan kejadian dismenorea  

Hubungan kedua variabel tersebut diuji signifikansinya secara 

statistik dengan uji chi-square dengan tabel 3x2.  

Tabel 5.12  Distribusi responden berdasarkan pengetahuan dengan 
 kejadian dismenorea pada remaja putri kelas XI di SMA 

Negeri 1 Suboh tahun 2016 
  Kejadian Dismenorea    
  Ya % Tidak  % Total % 
Pengetahuan Kurang 72 92,3 6 7,7 78 100,0 
 Cukup 29 90,6 3 9,4 32 100,0 
 Baik 3 33,3 6 66,6 9 100,0 
Jumlah  104 87,4 15 12,6 119 100,0 
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Tabel 5.12 menunjukkan bahwa pengetahuan kurang lebih berisiko 

mengalami dismenorea karena sebanyak 72 responden (92,3%) mengalami 

dismenorea. 

Tabel 3x2 ini tidak layak diuji dengan chi-square karena sel yang 

memiliki nilai expected kurang dari lima ada 33,3% dari jumlah sel, maka 

dilakukan penggabungan sel pada kelompok pengetahuan cukup dan 

pengetahuan baik karena jumlah responden dalam kelompok pengetahuan 

baik sedikit (9 responden) sehingga digabungkan dengan kelompok 

pengetahuan cukup menjadi tabel 2x2.  

Tabel 5.13  Distribusi responden berdasarkan pengetahuan dengan 
 kejadian dismenorea pada remaja putri kelas XI di SMA 

Negeri 1 Suboh tahun 2016 
  Kejadian Dismenorea   
  Ya % Tidak  % Total % 
Pengetahuan Kurang 72 92,3 6 7,7 78 100,0 
 Cukup dan baik 32 78,0 9 22,0 41 100,0 
Jumlah  104 87,4 15 12,6 119 100,0 
Nilai p = 0,026 

 
Tabel 5.13 menunjukkan bahwa setelah penggabungan, sel yang 

memiliki nilai expected kurang dari 5 yaitu 0%. Nilap p 0,026 artinya 

p<0,05. Hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat 

hubungan yang bermakna antara pengetahuan dengan kejadian dismenorea 

pada remaja putri kelas XI SMA Negeri 1 Suboh. 

3. Hubungan antara aktivitas dengan kejadian dismenorea 

Hubungan kedua variabel tersebut diuji signifikansinya secara 

statistik dengan uji chi-square dengan tabel 3x2. 
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Tabel 5.14  Distribusi responden berdasarkan aktivitas dengan kejadian 
 dismenorea pada remaja putri kelas XI di SMA Negeri 1 

Suboh tahun 2016 
  Kejadian Dismenorea   
  Ya % Tidak  % Total % 
Aktivitas Ringan 10 62,5 6 37,5 16 100,0 
 Sedang 87 94,6 5 5,4 92 100,0 
 Berat 7 63,6 4 36,4 11 100,0 
Jumlah  104 87,4 15 12,6 119 100,0 

Tabel 5.14 menunjukkan bahwa aktivitas berat lebih berisiko 

mengalami dismenorea yaitu sebanyak 7 responden (63,6%) dari 11 

responden. Responden terbanyak memiliki aktivitas sedang yang sebagian 

besar juga mengalami dismenorea yaitu sebanyak 87 responden (94,6%) 

dari 92 responden. 

Tabel 3x2 ini tidak layak diuji dengan chi-square karena sel yang 

memiliki nilai expected kurang dari lima ada 33,3% dari jumlah sel, maka 

dilakukan penggabungan sel pada kelompok aktivitas ringan dan sedang 

karena jumlah responden yang termasuk ke dalam kelompok aktivitas 

ringan sedikit (11 responden) sehingga digabungkan dengan kelompok 

aktivitas sedang menjadi tabel 2x2. 

Tabel 5.15  Distribusi responden berdasarkan aktivitas dengan kejadian 
 dismenorea pada remaja putri kelas XI di SMA Negeri 1 

Suboh tahun 2016 
  Kejadian Dismenorea   
  Ya % Tidak  % Total % 
Aktivitas Ringan 10 62,5 6 37,5 16 100,0 
 Sedang 

dan berat 94 91,3 9 8,7 103 100,0 

Jumlah  104 87,4 15 12,6 119 100,0% 
Nilai p = 0,001             Fisher's Exact Test = 0,006 

Tabel 5.15 menunjukkan bahwa sel yang memiliki nilai expected 

kurang dari 5 ada 25,0%, sehingga menggunakan fisher’s exact test yaitu 

nilai p=0,006 sehingga, p<0,05 dapat disimpulkan bahwa terdapat 
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hubungan yang bermakna antara aktivitas dengan kejadian dismenorea 

pada remaja putri kelas XI SMA Negeri 1 Suboh. 

4. Hubungan antara status ekonomi dengan kejadian dismenorea 

Status ekonomi berdasarkan pada besarnya pendapatan keluarga per 

bulan di klasifikasikan menjadi rendah, sedang, dan tinggi sedangkan 

kejadian dismenorea di klasifikasikan menjadi dismenorea dan tidak 

dismenorea. Hubungan kedua variabel tersebut diuji signifikansinya secara 

statistik dengan uji chi-square dengan tabel 3x2. 

Tabel 5.16  Distribusi responden berdasarkan status ekonomi dengan 
 kejadian dismenorea pada remaja putri kelas XI di SMA 

Negeri 1 Suboh tahun 2016 
  Kejadian Dismenorea   
  Ya % Tidak  % Total % 
Status 
Ekonomi 

Rendah 54 87,1 8 12,9 62 100,0 

 Sedang 32 84,2 6 15,8 38 100,0 
 Tinggi 18 94,7 1 5,3 19 100,0 
Jumlah  104 87,4 15 12,6 119 100,0 

 
Tabel 5.16 menunjukkan bahwa status ekonomi rendah berisiko 

lebih besar mengalami dismenorea yaitu sebanyak 54 responden ( 87,1%). 

Tabel 3x2 ini tidak layak diuji dengan chi-square karena sel yang memiliki 

nilai expected kurang dari lima ada 33,3% dari jumlah sel, maka dilakukan 

penggabungan sel pada kelompok status ekonomi sedang dan tinggi karena 

jumlah responden yang termasuk ke dalam kelompok status ekonomi 

tinggi lebih sedikit (19 responden) sehingga digabungkan dengan 

kelompok status ekonomi sedang menjadi tabel 2x2. 
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Tabel 5.17  Distribusi responden berdasarkan status ekonomi dengan 
 Kejadian dismenorea pada remaja putri kelas XI di SMA 

Negeri 1 Suboh tahun 2016 tabel 2x2 
  Kejadian Dismenorea   
  Ya % Tidak  % Total % 
Status  
Ekonomi 

Rendah 
 54 87,1 8 12,9 62 100,0 

 Sedang 
dan Tinggi 50 87,7 7 12,3 57 100,0 

Jumlah  104 87,4 15 12,6 119 100,0 
Nilai p = 0,919             

Tabel 5.17 menunjukkan bahwa sel yang memiliki nilai expected 

kurang dari 5 ada 0,0%. Nilai p=0,919 sehingga, p>0,05 dapat 

disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang bermakna antara 

status ekonomi dengan kejadian dismenorea pada remaja putri kelas XI 

SMA Negeri 1 Suboh. 

5. Hubungan antara sikap dengan kejadian dismenorea 

Hubungan antara variabel sikap dengan kejadian dismenorea 

tersebut diuji signifikansinya secara statistik dengan uji chi-square 

dengan tabel 2x2. 

Tabel 5.18  Distribusi responden berdasarkan sikap dengan kejadian 
 dismenorea pada remaja putri kelas XI di SMA Negeri 1 

Suboh tahun 2016 
   Sikap    
  Negatif % Positif % Total % 
Kejadian 
Dismenorea 

Dismenorea  
13 12,5 91 87,5 104 100,0 

 Tidak 
dismenorea  8 53,3 7 46,6 15 100,0 

Jumlah  21 17,6 98 82,3 119 100,0 
Nilai p = 0,000                Fisher’s Exact Test = 0,001 

Tabel 5.18 menunjukkan bahwa responden dengan sikap positif 

dalam menghadapi kejadian dismenorea sebagian besar mengalami 

dismenorea yaitu sebanyak 91 responden (87,5%). 
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Tabel 5.18 ditemukan nilai p=0,001 dengan tes fisher, sehingga 

p<0,05maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna 

antara sikap dengan kejadian dismenorea pada remaja putri kelas XI SMA 

Negeri 1 Suboh. 

5.2.4 Hasil analisis multivariat 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui faktor yang paling dominan 

mempengaruhi kejadian dismenorea pada remaja putri kelas XI SMA 

Negeri 1 Suboh. hasil analisis bivariat didapatkan faktor yang memiliki nilai 

p ≤ 0,25 adalah pengetahuan, aktivitas, dan sikap dalam menghadapi 

dismenorea. Faktor-faktor ini yang kemudian akan dilakukan analisis 

multivariat, dapat dilihat pada tabel 5.19 

Tabel 5.19 Analisis multivariat faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian 
dismenorea pada remaja putri kelas XI SMA Negeri 1 Suboh 

Faktor B Wald p OR 
95% CI 

Lower Upper 
Pengetahuan       

Baik  10,343 0,006    
Kurang 3,505 10,194 0,001 33,276 3,870 286,096 
Cukup 2,604 5,381 0,020 13,515 1,498 121,969 

Aktivitas       
Ringan  10,154 0,006    
Sedang -0,020 0,000 0,985 0,981 0,129 7,440 
Berat 2,667 8,794 0,003 14,392 2,470 83,859 

Sikap 1,764 5,618 0,018 5,836 1,357 25,094 
  

Tabel 5.19 menunjukkan bahwa jika ketiga faktor tersebut dianalisis 

secara bersama-sama menggunakan uji regresi logistik ganda maka faktor 

yang memiliki hubungan signifikan terhadap kejadian dismenorea adalah 

pengetahuan kategori kurang sebesar 33,2 kali lebih besar dan pengetahuan 

kategori cukup sebesar 13,5 kali lebih besar daripada pengetahuan kategori 

baik. Aktivitas berat memiliki kemungkinan sebesar 14 kali lebih besar 
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daripada aktivitas ringan untuk mengalami dismenorea, sedangkan aktivitas 

sedang tidak berhubungan. Sikap negatif memiliki kemungkinan mengalami 

dismenorea 5,8 kali lebih besar daripada sikap positif. 

Probabilitas mengalami kejadian dismenorea pada individu dapat 

dihitung dengan persamaan: 

    e = 2,7183 dibulatkan menjadi 2,72 

 

                                      1                         
P = 1 +  e –[-5,348 + 3,505(1) + (-2,604(0)) + 2,667(1) + 1,764(1)]  

          1                      
P = 1 +  e -2,588 

P = 0,93 = 93% 

Remaja putri yang memiliki pengetahuan kurang dan melakukan 

aktivitas berat serta bersikap negatif terhadap dismenorea, maka memiliki 

probabilitas untuk mengalami dismenorea sebesar 93%. 

  

              1   
P =1 + e-y 
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BAB 6 

PEMBAHASAN 

6.1 Karakteristik Responden 

SMA Negeri 1 Suboh berada di daerah pedesaaan, sebagian besar 

terdiri dari kalangan menengah ke bawah, sehingga berpengaruh terhadap 

status ekonomi dan status gizi. Pendapatan orang tua dengan status ekonomi 

tinggi meningkatkan daya beli keluarga baik itu daya beli makanan maupun 

akses ke pelayanan kesehatan (Soerjono, 2001). Pola konsumsi makanan akan 

berpengaruh terhadap status gizi yang dapat berdampak terhadap gangguan 

fungsi reproduksi maupun peningkatan lemak yang berpengaruh terhadap 

kejadian dismenorea. 

Responden sebanyak 119 berada pada masa remaja akhir (umur 16-19 

tahun) dan rata-rata umur responden adalah usia 16,55 tahun. Usia remaja 

akhir ini rawan mengalami dismenorea karena remaja akhir memiliki emosi 

yang tidak stabil. Hal ini sesuai dengan teori Simanjuntak (2008) bahwa 

“remaja yang secara psikologis belum matang, memiliki emosi yang tidak 

stabil, tidak mendapatkan penerangan yang baik tentang proses haid, akan 

mudah timbul dismenorea” dan teori Silviana (2012) bahwa dismenorea 

primer terjadi pada wanita usia kurang dari 25 tahun.  

Responden yang mengalami dismenorea memiliki skala nyeri yang 

berbeda-beda yaitu nyeri ringan, sedang, dan berat. Hal ini sejalan dengan 

pendapat yang dikemukakan oleh Suciani (2010) bahwa “dismenorea 

merupakan nyeri yang dirasakan mulai dari tingkat ringan sampai yang cukup 

berat” dan teori dari Sitepu (2011) yang mengklasifikasikan dismenorea 
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mulai derajat 0 - 3. Hasil penelitian menunjukan bahwa ada 15 responden 

(12,6%) yang tidak dismenorea atau derajat 0, 75 responden (63,0%) nyeri 

ringan atau derajat 1, 24 responden (20,2%) nyeri sedang atau derajat 2, serta 

5 responden (4,2%) nyeri berat atau derajat 3. Hal ini menunjukkan 

responden terbanyak dengan nyeri ringan yang artinya tidak sampai 

mengganggu aktivitas sehari-hari. 

Sumber informasi responden mengenai dismenorea dalam penelitian 

ini terbanyak berasal dari tenaga kesehatan, yaitu 64 responden (5,8%) 

sedangkan yang paling sedikit adalah sumber informasi orang tua yaitu hanya 

11 responden (9,2%). Hal ini dikarenakan daerah penelitian merupakan 

daerah kalangan menengah kebawah dimana pendidikan orang tua juga 

mayoritas rendah. Hal ini sesuai teori oleh Nursalam dan Pariani (2001) 

bahwa “Semakin tinggi pendidikan seseorang, makin mudah menerima 

informasi sehingga makin banyak pula pengetahuan yang dimiliki” dengan 

demikian, orang tua dapat berperan aktif dalam memberikan informasi 

terhadap anaknya.  

Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang kondisi 

remaja putri saat ini dan apabila ada masalah terhadap kesehatan akan dapat 

diketahui sejak dini. 

 

6.2 Kejadian Dismenorea 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 104 responden (87,4 %) 

mengalami dismenorea saat haid. Angka prevalensi yang ada menunjukkan 

hasil yang lebih rendah dibandingkan  dengan penelitian yang dilakukan oleh 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN ANTARA FAKTOR SOSIODEMOGRAFI KHOIRIATI ROHMA



66 

 
Saguni (2013) sebesar 91,7% remaja putri di SMA Kristen 1 Tomohon, 

namun angka tersebut juga termasuk cukup tinggi. Angka prevalensi yang 

cukup tinggi pada remaja putri perlu mendapatkan perhatian, karena remaja 

putri berada dalam proses pembelajaran di sekolah.  Nirwana (2011) 

menyebutkan bahwa dismenorea sangat mengganggu dalam proses belajar 

mengajar. Hal ini menyebabkan remaja putri sulit berkonsentrasi karena 

ketidaknyamanan yang dirasakan ketika nyeri haid. Dismenorea harus 

ditangani agar tidak terjadi dampak yang lebih buruk Anemia (Nirwana, 

2011). Kejadian dismenorea pada remaja putri di SMA Negeri 1 Suboh cukup 

tinggi, sehingga perlu diperhatikan. 

 

6.3 Hubungan Pengetahuan dengan Kejadian Dismenorea Remaja Putri 

Hasil uji statistik menggunakan chi-square, didapatkan hasil nilai p = 

0,026 (nilai p < 0,05), maka H1 diterima, sehingga terdapat hubungan antara 

pengetahuan dengan kejadian dismenorea pada remaja putri. Hasil penelitian 

ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hamella (2014) yang 

menyebutkan bahwa tidak terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan 

dengan kejadian dismenorea karena perbedaan responden, waktu dan tempat 

penelitian. 

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi dismenorea adalah  faktor 

pengetahuan (Kartono, 2006). Dismenorea yang timbul pada remaja putri 

merupakan dampak dari kurangnya pengetahuan mereka tentang dismenorea, 

terlebih jika mereka tidak mendapatkan informasi tersebut sejak dini. Mereka 

yang memiliki informasi kurang menganggap bahwa keadaan itu sebagai 
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permasalahan yang dapat menyulitkan mereka. Mereka tidak siap dalam 

menghadapi menstruasi dan segala hal yang akan dialami oleh remaja putri. 

Kecemasan akan melanda mereka dan mengakibatkan penurunan terhadap 

ambang nyeri yang pada akhirnya membuat nyeri haid menjadi lebih berat. 

Penanganan yang kurang tepat membuat remaja putri selalu mengalaminya 

setiap siklus menstruasinya (Kartono, 2006). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden yang memiliki 

pengetahuan kurang tentang dismenorea yaitu sebanyak 78 responden 

(65,5%). Remaja putri yang mengalami dismenorea dari 78 responden ini 

sebanyak 72 responden (92,3%), sedangkan yang tidak dismenorea hanya 6 

responden (7,7%). Hal ini membuktikan bahwa pengetahuan kurang dapat 

menyebabkan dismenorea pada remaja putri karena ketidaktahuan remaja 

putri mengenai dismenorea dapat menimbulkan kecemasan dan kekhawatiran 

yang dapat menyebabkan tekanan psikis sehingga mudah timbul dismenorea 

(Simanjuntak, 2008) serta mengakibatkan penurunan terhadap ambang nyeri 

yang pada akhirnya membuat nyeri haid menjadi lebih berat (Kartono, 2006). 

 

 6.4 Hubungan Umur dengan Kejadian Dismenorea pada Remaja Putri 

Hasil uji statistik menggunakan chi-square, didapatkan hasil nilai p = 

0,605 (nilai p > 0,05), maka H1 ditolak, sehingga tidak terdapat hubungan 

antara umur dengan kejadian dismenorea pada remaja putri. Hasil penelitian 

ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sofiana (2014) yang 

menyebutkan bahwa tidak terdapat hubungan antara umur dengan kejadian 

dismenorea. 
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Salah satu faktor yang mempengaruhi kejadian dismenorea pada 

remaja putri adalah  faktor umur. Bare & Smeltzer menyebutkan hubungan 

usia dengan kejadian dismenorea, yaitu semakin tua usia perempuan, lebih 

sering mengalami menstruasi maka leher rahim bertambah lebar, sehingga 

pada usia tua jarang terjadi dismenorea. ( Bare & Smeltzer, 2002 dalam 

Hermawan, 2012). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden yang berusia 16 tahun 

yaitu sebanyak 64 responden (53,8%) yang mengalami dismenorea sebanyak 

55 responden (85,9%), usia 17 tahun sebanyak 46 responden (38,7%) yang 

mengalami dismenorea sebanyak 42 responden (91,3%), dan usia 18 tahun 

sebanyak 9 responden (7,6%) yang mengalami dismenorea sebanyak 7 

responden (77,8%). Hal ini membuktikan bahwa walaupun usia lebih tua 

yaitu 18 tahun masih banyak yang mengalami dismenorea yang disebabkan 

faktor lain, yaitu kejiwaan dan pengetahuan. Tingkat pengetahuan mereka 

tentang dismenorea yang kurang, mengakibatkan tingkat kecemasan yang 

tinggi berhubungan dengan perkembangan dan pertumbuhan pada diri 

mereka. Keadaan ini sesuai dengan pendapat Liliwati (2007) bahwa 

“ketidaksiapan remaja putri dalam menghadapi perkembangan dan 

pertumbuhan pada dirinya tersebut, mengakibatkan gangguan psikis yang 

akhirnya menyebabkan gangguan fisiknya, misalnya gangguan haid seperti 

dismenorea”. 
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6.5 Hubungan Aktivitas dengan Kejadian Dismenorea pada Remaja Putri 

Hasil uji statistik menggunakan chi-square, didapatkan hasil nilai p = 

0,006 (nilai p < 0,05), maka H1 diterima, sehingga terdapat hubungan antara 

aktivitas dengan kejadian dismenorea pada remaja putri. Hasil penelitian ini 

tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti (2014) yang 

menyebutkan bahwa tidak terdapat hubungan antara aktivitas dengan kejadian 

dismenorea. 

Kejadian dismenorea pada remaja putri dipengaruhi oleh banyak 

faktor, salah satunya adalah  faktor aktivitas (Proverawati dan Misaroh, 

2009). Aktivitas remaja putri di sekolah sebagai siswi umumnya begitu padat. 

Kegiatan sekolah, belajar, ujian, kegiatan ekstrakurikuler, olahraga dan 

kegiatan sekolah lainnya dapat memberikan beban berat bagi remaja. 

Kesulitan-kesulitan yang dirasakan tersebut berkembang menjadi perasaan 

negatif yang akhirnya dapat menimbulkan ketegangan, kekhawatiran, stres, 

rendah diri dan frustasi (Mutadin dalam Andarini dan Fatma, 2013). 

Emosional yang tertekan dan suasana hati yang murung akan mempengaruhi 

aliran darah dapat mempengaruhi terjadinya dismenorea (Proverawati dan 

Misaroh, 2009).  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden terbanyak memiliki 

aktivitas sedang yaitu sebanyak 92 responden (77,3%). Aktivitas sedang ini 

berarti memiliki aktivitas yang cukup padat. Remaja putri yang memiliki 

aktivitas berat sebanyak 11 responden (9,2%). Aktivitas berat berarti bahwa 

aktivitas remaja putri ini sangat padat. Remaja putri yang memiliki aktivitas 

sedang dan berat ini sebanyak 94 responden (91,3%) mengalami dismenorea. 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN ANTARA FAKTOR SOSIODEMOGRAFI KHOIRIATI ROHMA



70 

 
Hal ini membuktikan bahwa aktivitas sedang dan berat berpengaruh terhadap 

kejadian dismenorea karena dapat menimbulkan ketegangan, kekhawatiran, 

stres dan juga kelelahan. Keadaan ini sesuai dengan teori Proverawati dan 

Misaroh (2009) bahwa “emosional yang tertekan dan suasana hati yang 

murung akan mempengaruhi aliran darah dapat mempengaruhi terjadinya 

dismenorea”. Kelelahan yang diakibatkan oleh pedatnya aktivitas sekolah 

remaja putri juga berperan memperparah derajat nyeri remaja yang 

mengalami dismenorea (Mutadin dalam Andarini dan Fatma, 2013).  

 

6.6 Hubungan Status Ekonomi dengan Kejadian Dismenorea Remaja Putri 

Hasil uji statistik menggunakan chi-square, didapatkan hasil nilai p = 

0,919 (nilai p > 0,05), maka H1 ditolak, sehingga tidak terdapat hubungan 

antara status ekonomi dengan kejadian dismenorea pada remaja putri.  

Kejadian dismenorea pada remaja putri dipengaruhi oleh banyak 

faktor, salah satunya adalah  status gizi (Paath, 2004). Status gizi dapat 

dipengaruhi oleh status ekonomi keluarga dimana status ekonomi 

menentukan daya beli keluarga baik itu daya beli makanan maupun akses ke 

pelayanan kesehatan (Soerjono, 2001). Status ekonomi rendah dapat 

berpengaruh terhadap status gizi yang rendah dan begitu sebaliknya. Hal ini 

sesuai dengan teori yang dikemukakan Paath (2004) bahwa “status gizi yang 

kurang atau terbatas (Underweight) selain akan mempengaruhi pertumbuhan, 

fungsi organ tubuh, juga akan menyebabkan terganggunya fungsi reproduksi. 

Hal ini akan berdampak pada gangguan haid, tetapi akan membaik bila 

asupan nutrisinya baik dan status ekonomi tinggi dapat berpengaruh terhadap 
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status gizi tinggi/lebih, dimana remaja yang memiliki status gizi lebih dari 

normal (Overweight atau obesitas) menunjukan peningkatan kadar 

prostagladin yang berlebih, sehingga memicu terjadinya spasme miometrium 

(tegang pada otot rahim) yang dipicu oleh zat dalam darah haid, mirip lemak 

alamiah yang dapat ditemukan dalam otot uterus. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden terbanyak dengan 

status ekonomi rendah yaitu sebanyak 62 responden (52,1%), Status ekonomi 

tinggi sebanyak 19 responden (16,0%), Status ekonomi sedang terdapat 38 

responden (31,9%). Status gizi responden rata-rata adalah normal yaitu, 

terdapat 69 responden (58,0%). Hal ini menunjukkan bahwa status ekonomi 

tidak dapat  menunjukkan status gizi remaja putri, sehingga status ekonomi 

tidak memiliki hubungan dengan kejadian dismenorea yang disebabkan oleh 

faktor status gizi.  Faktor status gizi juga tidak berpengaruh terhadap kejadian 

dismenorea dilihat dari banyaknya responden yang mengalami dismenorea 

yaitu total 104 responden (87,4%) dan sebagian besar memiliki status gizi 

normal. Hal ini sejalan dengan penelitian Mulastin (2011) bahwa tidak ada 

hubungan antara status gizi dengan kejadian dismenorea pada remaja putri 

karena terdapat faktor lain yang lebih berpengaruh, salah satunya adalah 

faktor kejiwaan. 

 

6.6 Hubungan Sikap dengan Kejadian Dismenorea pada Remaja Putri 

Hasil uji statistik menggunakan chi-square, didapatkan hasil nilai p = 

0,001 (nilai p < 0,05), maka H1 diterima, sehingga terdapat hubungan antara 

sikap dalam menghadapi dismenorea dengan kejadian dismenorea pada 
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remaja putri. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Fitriane (2014). 

Sikap merupakan reaksi atau respon yang masih tertutup dari 

seseorang terhadap suatu stimulus atau objek. Sikap mencerminkan 

kesenangan atau ketidaksenangan seseorang terhadap sesuatu (Wahid, 2007). 

Sikap dalam penelitian ini merupakan sikap yang diambil remaja putri dalam 

menghadapi dismenorea. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap dominan 

yang diambil remaja putri berupa sikap positif yang meliputi pengetahuan 

tentang dismenorea, penyebab dan gejala dismenorea, serta penanganan 

terhadap dismenorea. 

Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan antara sikap dengan 

kejadian dismenorea. 21 responden (17,6%) yang bersikap negatif 13 

diantaranya (12,5%) mengalami dismenorea. Responden yang bersikap 

positif sebanyak 98 responden (82,4%) dan 91 responden (87,5%) yang 

mengalami dismenorea. Kesimpulan dari jawaban responden tentang sikap 

dalam menghadapi dismenorea ini adalah mereka tahu cara penanganan 

dismenorea yang baik seperti olahraga teratur, kompres hangat, minum obat 

pereda nyeri apabila nyeri berlebihan, istirahat cukup, serta konsultasi dengan 

dokter. Kelemahan penelitian ini, yaitu peneliti tidak dapat mengetahui 

apakah remaja putri mengaplikasikan  sikap tersebut pada kehidupan sehari-

hari karena tidak dilakukan penelitian tentang hal tersebut dikarenakan 

keterbatasan waktu. 
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6.7 Probabilitas Kejadian Dismenorea pada Remaja Putri 

Variabel yang diuji bersama yaitu pengetahuan, aktivitas, sikap, dan 

kejadian dismenorea menggunakan analisis multivariat. Hasil analisis 

multivariat menunjukkan bahwa faktor aktivitas sedang menjadi tidak 

berhubungan dengan kejadian dismenorea dengan p=0,985>0.05. Aktivitas 

berat berpeluang 14,3 kali lebih besar mengalami dismenorea daripada 

aktivitas ringan. Sikap negatif berpeluang 5,8 kali lebih besar mengalami 

dismenorea daripada sikap positif. Faktor yang paling signifikan berhubungan 

dengan kejadian dismenorea adalah pengetahuan kurang yaitu sebesar 33,2 

kali lebih besar mengalami dismenorea daripada pengetahuan baik serta 

pengetahuan sedang berpeluang 13,5 kali. 

Remaja putri dengan pengetahuan rendah, sering beraktivitas berat, 

dan bersikap negatif terhadap dismenorea memiliki kemungkinan 93% 

mengalami dismenorea. Hal ini sejalan dengan teori simanjuntak bahwa 

terdapat banyak penyebab dismenorea, diantaranya faktor pengetahuan dan 

aktivitas, serta sikap negatif yang dapat memperparah dismenorea. 

Penelitian Ismar (2008) menyatakan bahwa terdapat hubungan yang 

bermakna antara pengetahuan dan sikap. Remaja putri dengan pengetahuan  

baik, akan memiliki sikap yang baik dalam menghadapi dismenorea, begitu 

sebaliknya. Pengetahuan merupakan komponen penting yang dapat 

membentuk sikap seseorang, karena apabila remaja putri tidak memiliki 

pengetahuan baik mengenai dismenorea, maka remaja tersebut tidak 

mengetahui bagaimana cara menghadapi dismenorea saat terjadi. 
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BAB 7 

PENUTUP 

7.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat disimpulkan sehubungan dengan penelitian 

yang berjudul “Hubungan antara Faktor Sosiodemografi dan Sikap dalam 

menghadapi Kejadian Dismenorea pada Remaja Putri di SMA Negeri 1 

Suboh Situbondo” adalah : 

1. Umur remaja putri sebagian besar adalah 16 tahun dan rata-ratanya 

adalah 16,55 tahun, termasuk dalam kategori remaja akhir. 

2. Status gizi remaja putri memiliki hasil IMT terendah 14,03 dan tertinggi 

31,11. Rata-ratanya 19,50 termasuk dalam kategori gizi normal. 

3. Pengetahuan remaja putri tentang dismenorea yang terbanyak adalah 

pengetahuan kurang 65,5% dan sumber informasi yang terbanyak dari 

tenaga kesehatan 53,8%.  

4. Kejadian dismenorea remaja putri sebesar 87,4%, yang terbanyak 

memiliki skala nyeri ringan 63,0% sehingga tidak sampai mengganggu 

aktivitas sehari-hari. 

5. Terdapat hubungan yang bermakna antara pengetahuan dengan kejadian 

dismenorea pada remaja putri di SMA Negeri 1 Suboh. 

6. Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara umur dengan kejadian 

dismenorea pada remaja putri di SMA Negeri 1 Suboh. 

7. Terdapat hubungan yang bermakna antara aktivitas dengan kejadian 

dismenorea pada remaja putri di SMA Negeri 1 Suboh. 

8. Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara status ekonomi dengan 

kejadian dismenorea pada remaja putri di SMA Negeri 1 Suboh. 
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9. Terdapat hubungan yang bermakna antara sikap dengan kejadian 

dismenorea pada remaja putri di SMA Negeri 1 Suboh. 

10.Faktor yang paling signifikan mempengaruhi kejadian dismenorea adalah 

pengetahuan dan probabilitas remaja putri mengalami dismenorea 93% 

 

7.2 Saran 

Saran yang dapat disampaikan sehubungan dengan penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagi institusi pendidikan 

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai acuan teori 

pembelajaran bagi mahasiswa tentang hubungan antara faktor 

sosiodemografi dan sikap dengan kejadian dismenorea remaja putri. 

2. Bagi sekolah 

Pihak sekolah dapat memberikan penyuluhan tentang kesehatan 

reproduksi khususnya dismenorea dikarenakan responden masih banyak 

yang pengetahuannya kurang tentang dismenorea dan banyaknya 

responden yang mengalami dismenorea. Dismenorea membutuhkan 

penanganan yang baik agar tidak menggangu aktivitas serta konsentrasi 

belajar remaja putri. 

3. Bagi masyarakat 

Masyarakat terutama orang tua dapat memberikan informasi 

mengenai kesehatan reproduksi khususnya dismenorea karena remaja 

putri berada dalam masa pertumbuhan dan perkembangan sehingga 

mereka siap menerima perubahan yang terjadi pada tubuh mereka. 
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4. Bagi kegiatan penelitian selanjutnya 

Penelitian selanjutnya dapat menjadikan penelitian ini sebagai 

referensi yang relevan dan membantu penelitian sejenis terkait dengan 

kejadian dismenorea. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti 

faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini dan dapat menambah 

jumlah responden. 
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Lampiran 1. Jadual Penelitian 

JADWAL KEGIATAN USULAN PENELITIAN/SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIDAN 
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN AJARAN 2015-2016 

 
Keg ia ta n  

Sept-15 O k t - 1 5 N o v - 1 5 D e s - 1 5 J a n - 1 6 F e b - 1 6 Mar-16 Apr-16 Mei-16 Juni-16 Juli-
16 

Agt
-16 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
1. PERSIAPAN 
a. Pengajuan lingkup 

peminatan skripsi 
                                              

b. Penyerahan formulir 
permohonan penyusunan 
skripsi 

                                              

c. Pembekalan pra skripsi                                               
d. Proses pembimbingan dan 

penyusunan usulan 
penelitian 

                                              

e. Penyerahan usulan 
penelitian ke penguji 

                                              

f. Ujian usulan penelitian                                               
g. Revisi usulan penelitian                                               

2. PELAKSANAAN 
a. Penelitian dan penyusunan 

skripsi dan artikel 
                                              

b. Penyerahan artikel dan 
skripsi ke penguji 

                                              

c. Seminar hasil                                               
3. TAHAP AKHIR 
a. Revisi skripsi dan 

pembuatan artikel 
                                              

b. Penyerahan skripsi                
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Lampiran 2. Surat permohonan ijin penelitian 
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Lampiran 3. Surat keterangan penelitian 
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Lampiran 4.Surat keterangan kelaikan etik 
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Lampiran 5. Lembar Permohonan Menjadi Responden 
 

LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 

(INFORMATION FOR CONSENT ) 

Yth. Siswi-Siswi 

Di SMA Negeri 1 Suboh Situbondo 

 

Dengan Hormat, 

Saya Khoiriati Rohma, mahasiswi Program Studi Pendidikan Bidan, 

Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, akan mengajukan permohonan 

kepada Anda agar berkenan menjadi responden dalam penelitian dengan judul 

"Hubungan antara Faktor Sosiodemografi dan Sikap dalam Menghadapi 

Kejadian Dismenorea pada Remaja Putri di SMA Negeri 1 Suboh Situbondo 

”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan faktor sosiodemografi 

yaitu umur, pengetahuan, aktivitas, sikap dan status ekonomi dengan kejadian 

dismenorea pada remaja putri. 

Kesediaan Anda dalam penelitian ini bersifat bebas tanpa ada paksaan dari 

pihak manapun. Prosedur yang akan dilakukan dalam penelitian ini meliputi 

mengisi kuesioner. Melalui penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan 

pengetahuan dan memberikan informasi bagi subyek dan masyarakat mengenai 

hubungan antara faktor sosiodemografi yaitu umur, pengetahuan, aktivitas, sikap 

dan status ekonomi dengan kejadian dismenorea pada remaja putri. Apabila anda 

menyetujui, saya mohon untuk menandatangani lembar persetujuan yang telah 

tersedia (inform consent). Data yang diambil dan disajikan akan dijaga 

kerahasiaannya. 

Atas perhatian dan kesediaan saudara, saya sampaikan terimakasih. 

Situbondo,…………………… 2016 

      

 

 

HormatSaya, 
 

Peneliti 
 
 
 
 
 

( Khoiriati Rohma) 

 
 

Responden 
 

 

 

 

 

(........................................) 
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Lampiran 6. Lembar Persetujuan Menjadi Responden 

 

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN 

(INFORMED CONSENT) 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama :....................................................... 

Alamat : ....................................................... 

Umur :........................................................ 

No. Responden :................................ (diisi oleh petugas)* 

Menyatakan bersedia untuk menjadi responden dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Khoiriati Rohma, mahasiswa Program Studi Pendidikan Bidan 

Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya dengan judul penelitian, 

“Hubungan Antara Faktor Sosiodemografi dan Sikap Dalam Menghadapi 

Kejadian Dismenorea pada Remaja Putri di SMA Negeri 1 Suboh Situbondo”  

Persetujuan ini saya buat dengan sadar dan tanpa ada paksaan dari 

manapun. Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan 

sebagaimana mestinya. 

            Situbondo, .......................2016 

 

Saksi,       Responden, 

 

 

 (          )    (                          ) 
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Lampiran 7. Lembar kuesioner 

LEMBAR KUESIONER PENELITIAN 

A. Identitas Responden 
Umur  : 
Jurusan  : IPA / IPS 
NIS/No. Absen : 

B. Kuesioner Tingkat Pengetahuan Remaja Putri tentang Dismenorea 
Petunjuk :  
1. Isilah data dengan baik dan benar serta jawablah semua pertanyaan yang 

ada sesuai dengan petunjuk.  
2. Beri tanda silang (X) pada jawaban yang anda anggap paling benar sesuai 

dengan pengatuhan anda.  
 

Sumber Informasi tentang dismenorea:  
a. Orang tua  
b. Media (elektronik/cetak)  
c. Tenaga kesehatan (dokter, bidan, perawat)  
d. Teman  
 

1. Nyeri yang terdapat menjelang atau selama haid disebut.......... 
a. Nyeri haid  
b. Nyeri pinggang  
c. Nyeri perut  

2. Nyeri haid cenderung terjadi lebih sering dan lebih hebat pada wanita yang 
mengalami..........  
a. Kegelisahan dan kecemasan 
b. Lemas 
c. Kekhawatiran dan lemah  

3. Nyeri haid biasanya sering terjadi pada wanita usia.... 
a. Diatas 20 tahun 
b. Wanita yang sudah melahirkan 
c. Dibawah 20 tahun 

4. Nyeri yang timbul pada saat haid dapat mengakibatkan.......... 
a. Menurunnya daya ingat dan kepintaran 
b. Menurunnya fungsi tubuh 
c. Menurunnya kinerja dan berkurangnya aktivitas sehari-hari  

5. Secara fisik, gangguan yang sering terjadi menjelang haid kecuali...... 
a. Lemah, mudah letih 
b. Sakit punggung, payudara terasa penuh dan nyeri, timbul jerawat 
c. Emosional 

6. Wanita yang mengalami nyeri haid terjadi..........  
a. Peningkatan aktivitas rahim yang tidak terkoordinasi 
b. Peningkatan asam lambung yang tidak terkoordinasi 
c. Peningkatan aktivitas pencernaan yang tidak terkoordinasi  
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7. Faktor penyebab terjadinya nyeri haid kecuali.... 
a. Faktor olahraga 
b. Faktor aktivitas 
c. Faktor alergi 

8. Salah satu yang faktor resiko penyebab terjadinya nyeri haid kecuali.... 
a. Kegemukan 
b. Depresi 
c. Diare  

9. Nyeri haid dibagi dua yaitu..........  
a. Nyeri haid biasa dan hebat  
b. Nyeri haid primer dan sekunder 
c. Nyeri haid primer dan hebat 

10. Tanda gejala nyeri haid yaitu..........  
a. Nyeri perut bagian bawah yang menjalar sampai kepinggang 
b. Nyeri perut sampai ke dada 
c. Nyeri pada perut bagian atas  

11. Nyeri haid sering disertai oleh..........  
a. Sakit kepala, mual, dan muntah 
b. Sakit kepala dan batuk 
c. Demam 

12. Nyeri haid yang menurun sesuai bertambahnya usia dan biasanya berhenti 
setelah melahirkan adalah.......... 
a. Nyeri haid hebat 
b. Nyeri haid biasa 
c. Nyeri haid primer 

13. Nyeri haid yang yang mengganggu kegiatan sehari-hari dan dapat dikurangi 
dengan meminum obat-obatan yaitu.... 
a. Nyeri haid ringan 
b. Nyeri haid sedang 
c. Nyeri haid berat 

14. Penanganan pada nyeri haid dilakukan dengan cara.......... 
a. Pemberian obat maag 
b. Pemberian obat penghilang rasa sakit 
c. Pemberian obat tidur  

15. Penanganan yang dapat mengurangi nyeri haid yaitu, kecuali..... 
a. Olahraga teratur 
b. Mengurangi aktivitas 
c. Menambah aktivitas 

 
C. Kuesioner Aktivitas Remaja Putri 

1. Apakah aktivitas utama saudara? 
a. Aktivitas rendah (contoh : belajar di sekolah, les, bermain dirumah) 
b. Aktivitas sedang (contoh : jalan-jalan, bersepeda, bermain musik) 
c. Aktivitas berat (contoh : ekstrakurikuler, olahraga, bekerja sampingan 

dirumah) 
2. Apakah saat beraktivitas saudara duduk? 

a. Tidak pernah 
b. Jarang 
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c. Kadang-kadang 
d. Sering 
e. Selalu 

3. Apakah saat beraktivitas saudara lari? 
a. Tidak pernah 
b. Jarang 
c. Kadang-kadang 
d. Sering 
e. Selalu 

4. Apakah saat beraktivitas saudara berdiri? 
a. Tidak pernah 
b. Jarang 
c. Kadang-kadang 
d. Sering 
e. Selalu 

5. Apakah saat beraktivitas saudara berjalan? 
a. Tidak pernah 
b. Jarang 
c. Kadang-kadang 
d. Sering 
e. Selalu 

6. Apakah saat beraktivitas saudara mengangkat beban berat? 
a. Tidak pernah 
b. Jarang 
c. Kadang-kadang 
d. Sering 
e. Selalu 

7. Apakah saat beraktivitas saudara berkeringat? 
a. Tidak pernah 
b. Jarang 
c. Kadang-kadang 
d. Sering 
e. Selalu 

8. Olahraga apa yang sering saudara lakukan? (Jika tidak pernah olahraga 
no.8 – 10 tidak perlu diisi). 
a. Intensitas ringan ( contoh : jalan santai ) 
b. Intensitas sedang (contoh : renang, menari, bulu tangkis, sepeda) 
c. Intensitas berat (contoh : lari, futsal/sepakbola, basket) 

9. Berapa jam saudara melakukan olahraga tersebut? 
a. < 1 jam 
b. 1-2 jam 
c. 2-3 jam 
d. 3-4 jam 
e. >5 jam 

10. Berapa menit berjalan/berkendara ke sekolah setiap harinya? 
a. < 5 menit 
b. 5-15 menit 
c. 15-30 menit 
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d. 30-45 menit 
e. >45 menit 

 
D. Kuesioner Status Ekonomi Keluarga 

1. Berapa penghasilan keluarga saudara per bulan? 
a. < Rp 1.374.000 
b. Rp 1.374.000 – Rp 2.500.000 
c. > Rp 2.500.000 

2. Berapa uang saku saudara ke sekolah tiap hari? 
a. <  Rp 10.000 
b. Rp 10.000 – Rp 20.000 
c. > Rp 20.000 

Mengukur status gizi 
3. TB = ............... cm 

BB = .............. kg 
IMT = ................. (diisi oleh peneliti) 
a. < 18,5 
b. 18,5 – 25,0 
c. > 25,0 

 
E. Kuesioner Skala Nyeri Dismenorea 

Intensitas nyeri yang saudara rasakan saat dismenorea 

 
 

0       1        2        3        4        5       6       7       8      9    10 

Tidak nyeri       Sangat nyeri  

Dengan kriteria nyeri adalah:  
1. Skala 0 menggambarkan tidak nyeri haid. 
2. Skala 1-3 merupakan nyeri ringan dimana saudari masih dapat 

berkomunikasi dengan baik. Nyeri hanya sedikit dirasakan.  
3. Skala 4-6 merupakan nyeri sedang dimana secara objektif, saudari 

mendesis, menyeringai dengan menunjukkan lokasi nyeri. Saudari 
dapat mendeskripsikan rasa nyeri, dan dapat mengikuti perintah. Nyeri 
masih dapat dikurangi dengan alih posisi dan obat. 

4. Skala 7-10 merupakan nyeri berat dimana saudari sudah tidak dapat 
mengikuti perintah, namun masih dapat menunjukkan lokasi nyeri dan 
masih respon terhadap tindakan. Nyeri sudah tidak dapat dikurangi 
dengan alih posisi dan obat.  
 

F. Kuesioner Sikap Remaja Putri Menghadapi Nyeri Dismenorea 

SS : Sangat Setuju  
S : Setuju  
TS : Tidak setuju  
STS : Sangat tidak setuju 
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Pernyataan positif dalam menghadapi dismenorea diberi skor SS = 4, S = 3, 
TS = 2, STS = 1, sedangkan pada pernyataan negatif dalam menghadapi 
dismenorea skornya adalah SS = 1, S = 2, TS = 3, STS = 4. Sikap positif 
responden yaitu sikap yang diketahui responden dapat mengurangi dismenorea 
sedangkan sikap negatif adalah sebaliknya. 

 
No. Pernyataan SS S TS STS 
1 Nyeri haid merupakan hal yang 

menakutkan bagi seorang remaja putri 
    

2 Nyeri haid merupakan hal yang normal 
terjadi pada remaja putri 

    

3 Tidak perlu dilakukan penanganan apapun 
saat nyeri haid karena merupakan hal yang 
normal 

    

4 Nyeri haid sangat mengganggu aktivitas 
sehari-hari walaupun hanya nyeri ringan 

    

5 Nyeri haid membuat remaja putri tidak 
ingin melakukan aktivitas apapun termasuk 
sekolah dan belajar 

    

6 Pada nyeri haid perlu dilakukan 
pemeriksaan ke dokter atau tenaga 
kesehatan yang lainnya  

    

7 Sebaiknya seorang wanita yang mengalami 
nyeri haid tidak perlu menyembunyikan 
rasa sakit dan mengetahui apa yang harus 
dilakukan  

    

8  Setiap wanita perlu mengetahui 
penanganan nyeri haid  

    

9  Jika terjadi nyeri haid perlu minum obat      
10  Untuk mengurangi nyeri haid dengan 

berolahraga  
    

11 Jika terjadi nyeri haid, seharusnya wanita 
melakukan aktivitas  

    

12  Setiap wanita perlu mengetahui penyebab 
terjadinya nyeri haid  

    

13 Saat terjadi nyeri haid tidak perlu 
dilakukan pengurutan ke tukang urut  

    

14 Untuk mengurangi rasa nyeri haid tidak 
perlu diberi kompres panas di atas perut  

    

15  Setiap wanita perlu mengetahui tanda 
gejala nyeri haid  
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Lampiran 8. Hasil penelitian 

Hasil Penelitian 

No. 
Respon-

den 
Usia Sumber 

informasi 
Pengeta-

huan Aktivitas Status 
Ekonomi IMT Dismeno-

rea 
Skala 
Nyeri Sikap 

1.  16 Media 11 Sedang Rendah Kurus Ya Ringan Negatif 

2.  18 Nakes 7 Berat Rendah Normal Ya Ringan Negatif 

3.  17 Teman 9 Sedang Rendah Normal Ya Ringan Positif 

4.  16 Media 8 Sedang Sedang Gemuk Ya Ringan Positif 

5.  16 Nakes 9 Sedang Rendah Kurus Ya Sedang Positif 

6.  16 Nakes 9 Sedang Sedang Kurus Ya Sedang Positif 

7.  17 Nakes 11 Ringan Rendah Normal Ya Ringan Positif 

8.  17 Teman 8 Berat Sedang Normal Tidak Tidak 
Nyeri Positif 

9.  16 Media 8 Sedang Sedang Normal Ya Ringan Positif 

10.  17 Media 7 Ringan Rendah Kurus Tidak Tidak 
Nyeri Positif 

11.  16 Media 10 Sedang Rendah Kurus Ya Ringan Positif 

12.  16 Nakes 9 Sedang Sedang Kurus Ya Ringan Positif 

13.  16 Nakes 8 Sedang Tinggi Kurus Ya Ringan Positif 

14.  17 Ortu 7 Ringan Tinggi Kurus Ya Sedang Negatif 

15.  16 Ortu 7 Sedang Rendah Gemuk Ya Berat Negatif 

16.  16 Ortu 7 Berat Tinggi Normal Tidak Tidak 
Nyeri Positif 

17.  17 Ortu 7 Berat Tinggi Kurus Ya Sedang Positif 

18.  17 Nakes 6 Sedang Sedang Kurus Ya Sedang Positif 

19.  17 Teman 8 Ringan Rendah Kurus Ya Berat Positif 

20.  17 Media 6 Berat Rendah Kurus Ya Ringan Positif 

21.  18 Nakes 12 Berat Sedang Normal Tidak Tidak 
Nyeri Positif 

22.  17 Media 9 Sedang Sedang Kurus Ya Ringan Positif 

23.  16 Nakes 4 Sedang Rendah Kurus Ya Ringan Positif 

24.  16 Media 6 Sedang Rendah Normal Ya Ringan Positif 
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25.  16 Teman 9 Sedang Sedang Normal Ya Sedang Positif 

26.  17 Teman 10 Ringan Rendah Normal Tidak Tidak 
Nyeri Positif 

27.  17 Nakes 10 Sedang Rendah Kurus Ya Ringan Positif 

28.  16 Media 9 Ringan Sedang Kurus Ya Berat Positif 

29.  17 Media 12 Berat Rendah Normal Tidak Tidak 
Nyeri Positif 

30.  18 Nakes 6 Ringan Sedang Normal Tidak Tidak 
Nyeri Positif 

31.  17 Nakes 8 Sedang Tinggi Normal Ya Ringan Positif 

32.  17 Nakes 7 Berat Sedang Normal Ya Ringan Positif 

33.  16 Ortu 8 Sedang Rendah Normal Ya Ringan Positif 

34.  16 Media 8 Sedang Rendah Kurus Ya Sedang Positif 

35.  17 Nakes 6 Sedang Sedang Normal Ya Sedang Positif 

36.  17 Media 8 Sedang Sedang Normal Ya Ringan Positif 

37.  16 Ortu 7 Sedang Tinggi Normal Ya Ringan Positif 

38.  16 Nakes 12 Berat Sedang Normal Tidak Tidak 
Nyeri  Positif 

39.  17 Media 6 Sedang Rendah Normal Ya Ringan Positif 

40.  17 Media 4 Berat Rendah Normal Ya Sedang Positif 

41.  16 Nakes 7 Sedang Rendah Normal Ya Ringan Positif 

42.  16 Nakes 12 Sedang Rendah Kurus Ya Ringan Positif 

43.  16 Media 10 Sedang Sedang Kurus Tidak Tidak 
Nyeri Positif 

44.  16 Nakes 09 Sedang Tinggi Kurus Ya Ringan Positif 

45.  16 Media 7 Berat Rendah Normal Tidak Tidak 
Nyeri Positif 

46.  16 Nakes 7 Sedang Rendah Normal Ya Sedang Negatif 

47.  17 Nakes 12 Sedang Tinggi Normal Ya Ringan Positif 

48.  16 Nakes 10 Sedang Rendah Normal Tidak Tidak 
Nyeri Positif 

49.  16 Nakes 8 Sedang Sedang Normal Ya Ringan Positif 

50.  16 Nakes 9 Sedang Sedang Normal Ya Ringan Negatif 

51.  16 Media 6 Sedang Rendah Kurus Ya Sedang Positif 
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52.  17 Nakes 10 Sedang Rendah Gemuk Ya Ringan Positif 

53.  18 Nakes 8 Sedang Rendah Kurus Ya Ringan Positif 

54.  17 Nakes 9 Sedang Sedang Kurus Ya Ringan Positif 

55.  17 Nakes 9 Sedang Sedang Kurus Ya Ringan Positif 

56.  16 Nakes 12 Sedang Rendah Normal Tidak Tidak 
Nyeri Negatif 

57.  18 Nakes 7 Sedang Rendah Normal Ya Sedang Negatif 

58.  16 Teman 5 Sedang Sedang Kurus Ya Ringan Positif 

59.  16 Nakes 7 Sedang Rendah Normal Ya Sedang Positif 

60.  16 Nakes 9 Sedang Rendah Normal Ya Ringan Positif 

61.  16 Nakes 9 Sedang Rendah Normal Ya Ringan Positif 

62.  16 Ortu 5 Sedang Sedang Normal Ya Sedang Positif 

63.  16 Nakes 6 Sedang Rendah Kurus Ya Ringan Positif 

64.  17 Media 7 Berat Rendah Gemuk Ya Sedang Positif 

65.  16 Nakes 8 Sedang Tinggi Normal Ya Ringan Positif 

66.  16 Nakes 7 Sedang Rendah Normal Ya Ringan Positif 

67.  16 Media 9 Sedang Tinggi Normal Ya Sedang Positif 

68.  16 Nakes 5 Sedang Rendah Normal Ya Sedang Positif 

69.  17 Nakes 5 Sedang Rendah Normal Ya Ringan Positif 

70.  16 Nakes 5 Sedang Sedang Normal Ya Ringan Positif 

71.  16 Media 8 Sedang Sedang Normal Ya Ringan Positif 

72.  16 Media 9 Sedang Rendah Normal Ya Ringan Positif 

73.  16 Media 8 Sedang Tinggi Normal Ya Ringan Positif 

74.  16 Media 8 Sedang Sedang Normal Ya Ringan Positif 

75.  16 Nakes 12 Sedang Sedang Kurus Tidak Tidak 
Nyeri Negatif 

76.  16 Ortu 7 Sedang Rendah Normal Ya Sedang Positif 

77.  16 Media 10 Sedang Tinggi Normal Ya Ringan Positif 

78.  17 Teman 8 Sedang Rendah Normal Ya Sedang Positif 

79.  16 Nakes 7 Sedang Rendah Kurus Ya Ringan Positif 
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80.  17 Teman 8 Sedang Sedang Normal Ya Ringan Positif 

81.  17 Nakes 10 Sedang Rendah Normal Ya Ringan Positif 

82.  16 Nakes 7 Sedang Rendah Kurus Ya Ringan Positif 

83.  17 Teman 7 Sedang Tinggi Normal Ya Ringan Positif 

84.  16 Teman 7 Sedang Sedang Kurus Ya Ringan Negatif 

85.  17 Nakes 5 Sedang Sedang Normal Ya Ringan Positif 

86.  16 Nakes 9 Sedang Rendah Normal Ya Ringan Positif 

87.  17 Nakes 7 Sedang Tinggi Normal Ya Ringan Positif 

88.  16 Teman 6 Sedang Tinggi Normal Ya Sedang Positif 

89.  16 Nakes 9 Sedang Tinggi Normal Ya Ringan Positif 

90.  16 Teman 7 Sedang Rendah Kurus Ya Ringan Positif 

91.  16 Teman 8 Sedang Rendah Normal Ya Ringan Positif 

92.  16 Nakes 12 Ringan Rendah Kurus Tidak Tidak 
Nyeri Positif 

93.  17 Nakes 8 Sedang Rendah Normal Ya Ringan Positif 

94.  17 Nakes 6 Ringan Sedang Normal Ya Ringan Positif 

95.  17 Nakes 8 Berat 
 Rendah Normal Ya Ringan Negatif 

96.  17 Nakes 6 Ringan Sedang Kurus Ya Sedang Positif 

97.  17 Nakes 6 Berat Sedang Normal Ya Ringan Positif 

98.  18 Nakes 7 Sedang Sedang Normal Ya Sedang Positif 

99.  16 Teman 5 Ringan Tinggi Normal Ya Ringan Negatif 

100.  17 Nakes 7 Sedang Rendah Normal Ya Ringan Positif 

101.  17 Teman 8 Sedang Rendah Kurus Ya Sedang Positif 

102.  17 Ortu 7 Sedang Rendah Normal Ya Ringan Positif 

103.  18 Ortu 8 Sedang Sedang Kurus Ya Ringan Positif 

104.  17 Nakes 7 Sedang Sedang Normal Ya Ringan Positif 

105.  16 Ortu 12 Sedang Sedang Normal Ya Sedang Positif 

106.  17 Nakes 5 Sedang Sedang Kurus Ya Ringan Positif 

107.  18 Nakes 10 Sedang Tinggi Kurus Ya Ringan Positif 
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108.  17 Teman 9 Sedang Rendah Kurus Ya Ringan Positif 

109.  17 Teman 7 Sedang Rendah Kurus Ya Ringan Positif 

110.  17 Nakes 8 Sedang Rendah Gemuk Ya Ringan Positif 

111.  16 Nakes 10 Sedang Rendah Kurus Ya Ringan Negatif 

112.  18 Nakes 7 Berat Rendah Kurus Ya Ringan Positif 

113.  17 Teman 5 Berat Rendah Kurus Ya Berat Negatif 

114.  16 Nakes 6 Sedang Rendah Kurus Ya Ringan Positif 

115.  17 Media 4 Sedang Rendah Normal Ya Ringan Positif 

116.  16 Nakes 10 Sedang Tinggi Normal Ya Berat Negatif 

117.  16 Nakes 10 Sedang Sedang Kurus Ya Ringan Positif 

118.  16 Teman 8 Sedang Rendah Kurus Tidak Tidak 
Nyeri  Positif 

119.  17 Nakes 9 Sedang Rendah Normal Ya Ringan Positif 
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Lampiran 9. Hasil penghitungan IMT 

Hasil IMT 
 

No. 
Responden Hasil IMT 

1 18,0 
2 21,7 
3 19,5 
4 28,5 
5 17,7 
6 18,3 
7 20 
8 20,4 
9 20,8 
10 14,2 
11 17,57 
12 16,3 
13 16,6 
14 18,2 
15 25,3 
16 20 
17 16,9 
18 15,80 
19 18 
20 16,6 
21 18,6 
22 17,1 
23 15,7 
24 19,4 
25 24,7 
26 24,6 
27 17,7 
28 18 
29 22,6 
30 18,61 
31 20,8 
32 18,7 
33 19,11 
34 17,09 
35 21,7 
36 23,6 
37 22,3 
38 21,4 
39 18,57 
40 21,7 
41 20,7 

No. 
Responden Hasil IMT 

42 16,82 
43 16,26 
44 17,89 
45 18,57 
46 19,04 
47 18,75 
48 21,76 
49 19,32 
50 18,91 
51 18 
52 31,11 
53 16,26 
54 16,45 
55 15,26 
56 18,75 
57 21,33 
58 18,2 
59 21,42 
60 19,17 
61 19,38 
62 20 
63 17,11 
64 27,7 
65 18,75 
66 18,66 
67 21,42 
68 23,57 
69 20,83 
70 20,32 
71 17,54 
72 18,87 
73 19,51 
74 21,6 
75 17,54 
76 21,36 
77 19,6 
78 20,20 
79 16,6 
80 18,6 
81 21,928 
82 14,19 
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No. Responden Hasil IMT 
83 20,06 
84 17,76 
85 19,53 
86 21,666 
87 19,11 
88 21,7 
89 21,48 
90 14,03 
91 20,09 
92 16,06 
93 22,22 
94 21,24 
95 21,9 
96 17,56 
97 18,72 
98 21,9 
99 20 
100 22 
101 16,6 
102 18,75 
103 17,31 
104 20,65 
105 23,6 
106 17,77 
107 17,91 
108 18,3 
109 17,28 
110 28,43 
111 14,73 
112 17,77 
113 18,36 
114 18,95 
115 25 
116 19,16 
117 16,40 
118 14,24 
119 21,34 
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Lampiran 10. Hasil analisis bivariat 

Hubungan antara umur dan kejadian dismenorea 

Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

umur * dismenorea 119 100.0% 0 .0% 119 100.0% 

 
umur * dismenorea Crosstabulation 

Count    

  dismenorea 

Total   dismenorea tidak dismenorea 

umur 16 tahun 55 9 64 

17 tahun 42 4 46 

18 tahun 7 2 9 

Total 104 15 119 

 
Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 1.517
a
 2 .468 

Likelihood Ratio 1.461 2 .482 

Linear-by-Linear Association .001 1 .977 

N of Valid Cases 119   

a. 1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 1,13. 
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Hubungan antara umur dan kejadian dismenorea 
Tabel 2x2 

 
 

Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

umur * dismenorea 119 100.0% 0 .0% 119 100.0% 

 
umur * dismenorea Crosstabulation 

Count    

  dismenorea 

Total   dismenorea tidak dismenorea 

umur 16 tahun 55 9 64 

17dan 18  tahun 49 6 55 

Total 104 15 119 

 
Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square .267
a
 1 .605   

Continuity Correction
b
 .057 1 .811   

Likelihood Ratio .269 1 .604   

Fisher's Exact Test    .783 .408 

Linear-by-Linear Association .265 1 .607   

N of Valid Cases
b
 119     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,93. 

b. Computed only for a 2x2 table     
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Hubungan pengetahuan dengan kejadian dismenorea 
 
 

Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

Pengetahuan * Dismenorea 119 100.0% 0 .0% 119 100.0% 

 

 

 
Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 25.890
a
 2 .000 

Likelihood Ratio 16.482 2 .000 

Linear-by-Linear Association 14.490 1 .000 

N of Valid Cases 119   

a. 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 1,13. 

 

 
 

Pengetahuan * Dismenorea Crosstabulation 

Count     

  Dismenorea 

Total 

  
Dismenorea 

Tidak 

Dismenorea 

Pengetahuan Kurang 72 6 78 

Cukup 29 3 32 

Baik 3 6 9 

Total 104 15 119 
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Hubungan pengetahuan dengan kejadian dismenorea 
Tabel 2x2 

 
Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

Pengetahuan * Dismenorea 119 100.0% 0 .0% 119 100.0% 

 
Pengetahuan * Dismenorea Crosstabulation 

Count     

  Dismenorea 

Total 

  
Dismenorea 

Tidak 

Dismenorea 

Pengetahuan Kurang 72 6 78 

Cukup dan Baik 32 9 41 

Total 104 15 119 

 
Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 4.960
a
 1 .026   

Continuity Correction
b
 3.750 1 .053   

Likelihood Ratio 4.695 1 .030   

Fisher's Exact Test    .040 .029 

Linear-by-Linear Association 4.918 1 .027   

N of Valid Cases
b
 119     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,17. 

b. Computed only for a 2x2 table     
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Hubungan aktivitas dan dismenorea 

 
Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

Aktivitas * Dismenorea 119 100.0% 0 .0% 119 100.0% 

 
Aktivitas * Dismenorea Crosstabulation 

Count     

  Dismenorea 

Total 

  
Dismenorea 

Tidak 

dismenorea 

Aktivitas Ringan 7 4 11 

Sedang 87 5 92 

Berat 10 6 16 

Total 104 15 119 

 
Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 18.932
a
 2 .000 

Likelihood Ratio 15.719 2 .000 

Linear-by-Linear Association .630 1 .427 

N of Valid Cases 119   

a. 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 1,39. 

 
 

 

 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN ANTARA FAKTOR SOSIODEMOGRAFI KHOIRIATI ROHMA



104 
 

Hubungan aktivitas dan dismenorea 

Tabel 2x2 

 
Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

Aktivitas * Dismenorea 119 100.0% 0 .0% 119 100.0% 

 
Aktivitas * Dismenorea Crosstabulation 

Count     

  Dismenorea 

Total 

  
Dismenorea 

Tidak 

Dismenorea 

Aktivitas Ringan dan sedang 94 9 103 

Berat 10 6 16 

Total 104 15 119 

 
Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 10.400
a
 1 .001   

Continuity Correction
b
 7.953 1 .005   

Likelihood Ratio 7.922 1 .005   

Fisher's Exact Test    .006 .006 

Linear-by-Linear Association 10.312 1 .001   

N of Valid Cases
b
 119     

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,02. 

b. Computed only for a 2x2 table     
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Hubungan status ekonomi dengan dismenorea 

 
Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

status ekonomi * dismenorea 119 100.0% 0 .0% 119 100.0% 

 
status ekonomi * dismenorea Crosstabulation 

Count     

  dismenorea 

Total   dismenorea tidak dismenorea 

status ekonomi rendah 54 8 62 

sedang 32 6 38 

tinggi 18 1 19 

Total 104 15 119 

 
Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 1.284
a
 2 .526 

Likelihood Ratio 1.490 2 .475 

Linear-by-Linear Association .343 1 .558 

N of Valid Cases 119   

a. 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 2,39. 
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Hubungan status ekonomi dengan dismenorea 
Tabel 2x2 

 
Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

status ekonomi * dismenorea 119 100.0% 0 .0% 119 100.0% 

 
status ekonomi * dismenorea Crosstabulation 

Count     

  dismenorea 

Total   dismenorea tidak dismenorea 

status ekonomi rendah 54 8 62 

sedang dan tinggi 50 7 57 

Total 104 15 119 

 
Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square .010
a
 1 .919   

Continuity Correction
b
 .000 1 1.000   

Likelihood Ratio .010 1 .919   

Fisher's Exact Test    1.000 .570 

Linear-by-Linear Association .010 1 .919   

N of Valid Cases
b
 119     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7,18. 

b. Computed only for a 2x2 table     
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Hubungan antara sikap dengan kejadian dismenorea 

 
Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

Dismenorea * Sikap 119 100.0% 0 .0% 119 100.0% 

 
Dismenorea * Sikap Crosstabulation 

Count     

  Sikap 

Total   negatif positif 

Dismenorea dismenorea 13 91 104 

tidak dismenorea 8 7 15 

Total 21 98 119 

 
Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 15.040
a
 1 .000   

Continuity Correction
b
 12.362 1 .000   

Likelihood Ratio 11.812 1 .001   

Fisher's Exact Test    .001 .001 

Linear-by-Linear Association 14.914 1 .000   

N of Valid Cases
b
 119     

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,65. 

b. Computed only for a 2x2 table     
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Lampiran 11. Hasil analisis multivariat 

Analisis Multivariat 

Dependent Variable Encoding 

Original Value Internal Value 

tidak Dismenorea 0 

dismenorea 1 

 

Categorical Variables Codings 

  

Frequency 

Parameter coding 

  (1) (2) 

Aktivitas Sedang  11 1.000 .000 

Berat 92 .000 1.000 

Ringan 16 .000 .000 

Pengetahuan Kurang 78 1.000 .000 

Cukup 32 .000 1.000 

Baik 9 .000 .000 
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Variables in the Equation 

  

B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

95,0% C.I.for 

EXP(B) 

  Lower Upper 

Step 1a Pengetahuan   10.343 2 .006    

Pengetahuan(1) 3.505 1.098 10.194 1 .001 33.276 3.870 286.096 

Pengetahuan(2) 2.604 1.122 5.381 1 .020 13.515 1.498 121.969 

Aktivitas   10.154 2 .006    

Aktivitas(1) -.020 1.034 .000 1 .985 .981 .129 7.440 

Aktivitas(2) 2.667 .899 8.794 1 .003 14.392 2.470 83.859 

Sikap 1.764 .744 5.618 1 .018 5.836 1.357 25.094 

Constant -5.348 1.707 9.813 1 .002 .005   

a. Variable(s) entered on step 1: Pengetahuan, Aktivitas, Sikap.     
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Lampiran 12. Lembar konsul 
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