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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Masa remaja adalah sebuah periode transisi dari dari kanak-kanak menjadi 

dewasa, yang ditandai dengan perubahan-perubahan secara fisik, endokrin, 

emosional, dan perkembangan mental.MenurutWorld Health Organization 

(WHO), remaja adalah periode usia 10-19tahun,sedangkanThe Health Resources 

and Service Administrations Guidelines Amerika Serikat mendefinisikan remaja 

sebagai periode usia 11-21tahun yang dibagi menjadi 3 tahap yaitu remaja 

awal(11-14tahun),remaja menengah(15-17tahun), dan remajaakhir(18-21tahun).
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Masa remaja pada perempuan merupakan masa persiapan secara fisik dan 

psikologi untuk menjadi seorang ibu di kemudian hari, sehingga kesehatan remaja 

perempuan tidak hanya mempengaruhi dirinya sendiri, tetapi kesehatan generasi 

mendatang pun juga terpengaruhi.
1
Salah satu perubahan fisiologis yang terjadi 

pada remaja perempuan adalah menstruasi.
2
 Menstruasi adalah perdarahan uterus 

beserta pelepasan endometrium yang berlangsung secara periodik dan 

siklik.
3
Proses alamiah ini menandakan bahwa organ reproduksiperempuan telah 

berfungsi matang.
2
 Pada umumnyamenstruasi berlangsung setiap bulannya selama 

usia subur wanita yang tidak sedang hamil.
3
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 Gangguan ginekologi yang sering terjadi pada remaja adalah gangguan 

yang berkaitan dengan siklus menstruasi. Beberapa di antaranya adalah 

dismenoreadan Pre Menstrual Syndrome(PMS).
4
Selamamenstruasi, setiap 

perempuan memiliki pengalaman berbeda dimana sebagian di antaranya 

mengalami rasa tidak nyaman di panggul atau nyeri.
2
Rasa nyeri saat menstruasi 

inilah yang disebut sebagai dismenorea. Dismenoreaadalahgangguan yang sering 

dialami remaja perempuan saat menstruasi.
5
Dismenorea sendiri dibagi menjadi 

dismenoreaprimer(tanpa kelainan alat-alat genital yang nyata) dan dismenorea 

sekunder(disebabkan oleh kelainan ginekologik).
3
 

 Berbagai studi menyebutkan bahwa dismenorea terjadi pada kisaran 

15,8%- 89,5% perempuan di dunia.
6
Hasil sebuah studi di China tahun 2010 

menyebutkan 56,4% mahasiswi sebuah universitas mengalami dismenorea.
7
Di 

Indonesia sendiri dismenorea terjadi pada 60–70% perempuan.
8
 Berdasarkan 

sebuah studi disebutkan bahwa insidensi dismenorea meningkat dari remaja awal 

ke remaja akhir dan menjadi lebih sering pada periode remaja menengah dan akhir 

ketika siklus ovulasi sudah terbentuk dengan baik.
9
 

Banyak remaja perempuan khususnya di negara berkembang hanya 

memiliki sedikit pengetahuan mengenai dismenorea dan gangguan terkait 

menstruasi lainnya, walaupun dismenorea sering terjadi.
5
 Oleh karena itu, adalah 

sangat penting untuk membangun dan meningkatkan kesadaran pada remaja 

perempuan mengenai gejala normal dan abnormal saat menstruasi, serta mengajak 

remaja perempuan untuk meminta anjuran medis untuk masalah mereka, seperti 

dismenorea yang dapat menyebabkan komplikasi pada sistem reproduksi. 
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Pendidikan kesehatan dibutuhkan untuk meningkatkan pengetahuan 

remaja sehingga mempengaruhi perilaku remaja dalam menghadapi masalah 

tertentu. Tujuan akhir dari pendidikan kesehatan tersebut adalah agar remaja dapat 

mempraktikkan hidup sehat bagi dirinya sendiri dan masyarakat.
10

Hal-hal di atas  

menunjukkan pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi pada remaja wanita, 

khususnya mengenai dismenorea. Di Indonesia pada umumnya pendidikan 

kesehatan diberikan dalam bentuk penyuluhan yang umumnya diberikan oleh 

lembaga-lembaga seperti BKKBN dan PKBI.
2 

 Berdasarkan hal-hal di atas, penelitian dilakukan untuk mengetahui 

pengaruh penyuluhan dismenorea terhadap tingkat pengetahuan tentang gangguan 

haid pada siswi kelas X-XI Sekolah Menengah Atas (SMA) yang termasuk 

kedalam kelompok remaja menengah di Kecamatan Semarang Barat. SMA di 

Kecamatan Semarang Barat dipilih oleh karena lokasinya yang mudah dijangkau 

oleh peneliti dan termasuk di dalamnya adalah almamater peneliti, yang mana 

jarang dilakukan penyuluhan kesehatan reproduksi.Kelas X-XI saja yang dipilih 

oleh karena kelas XII sedang menjalani persiapan Ujian Nasional.Penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi dasar dalam pengembangan pendidikan kesehatan 

reproduksi, khususnya dismenorea dengan cara penyuluhan kepada remaja 

perempuan. 

 

1.2 Permasalahan penelitian 

Apakah penyuluhan tentang dismenorea berpengaruh terhadap tingkat 

pengetahuan gangguan haid pada siswi SMA di Kecamatan Semarang Barat? 
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1.3 Tujuan penelitian 

1.3.1 Tujuan umum 

Mengetahuipengaruh penyuluhan tentang dismenorea terhadap tingkat 

pengetahuan gangguan haid pada siswi SMA di Kecamatan Semarang Barat. 

1.3.2 Tujuan khusus 

1. Mengetahui perbedaan tingkat pengetahuan gangguan haid pada siswi 

sebelum dan sesudah diberikan penyuluhan tentang dismenorea 

2. Mengetahui perbedaan tingkat pengetahuan gangguan haid pada 

kelompok yang diberi dan kelompok yang tidak diberi penyuluhan 

tentang dismenorea. 

 

1.4 Manfaat penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi mengenaipengaruh 

penyuluhan tentang dismenorea terhadap tingkat pengetahuan gangguan haid pada 

siswi SMA, meningkatkan pengetahuan gangguan haid pada siswi SMA yang 

diberi penyuluhan mengenai dismenorea, memberi informasi kepada instansi 

terkait dalam pengembangan kebijakan mengenai pendidikan kesehatan 

reproduksiterutama mengenai dismenorea dan gangguan haid lain pada siswi 

SMA, dan memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar untuk 

penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh penyuluhan tentang dismenorea 

terhadap tingkat pengetahuan gangguan haid pada siswi SMA. 
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1.4.1 Keaslian penelitian 

Penelitian mengenai pengaruh penyuluhan tentang dismenorea terhadap tingkat pengetahuan gangguan haid pada siswi SMA 

di Kecamatan Semarang Barat belum pernah dilakukan sebelumnya. Adapun penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya adalah: 

Tabel 1. Orisinalitas penelitian 

Nama Peneliti Judul Sampel Hasil Publikasi 

Priyanka 

Ganesa Utami 

Pengaruh Penyuluhan Dismenore 

Terhadap Pengetahuan Dan Perilaku 

Penanganan Dismenore Pada Siswi 

SMA Muhammadyah 1 Surakarta
11 

53 siswi Terdapat pengaruh penyuluhan 

terhadap tingkat pengetahuan 

dan perilaku penanganan 

dismenorea pada siswi SMA 

Universitas Negeri 

Sebelas Maret 

Surakarta (2012) 

Sholaikhah 

Sulistyoningtyas 

Pengaruh Penyuluhan Tentang 

Penanganan Dismenore Terhadap 

Sikap Remaja Putri dalam 

Menghadapi Dismenore (SMPN I 

Kedawung Sragen)
12 

68 siswi (34 siswi 

kelompok 

perlakuan dan 34 

siswi kelompok 

kontrol) 

Terdapat pengaruh penyuluhan 

tentang penanganan dismenorea 

terhadap sikap remaja putri 

dalam menghadapi dismenorea 

Universitas Negeri 

Sebelas Maret 

Surakarta (2012) 
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Tabel 1.(lanjutan) 

Nama Peneliti Judul Sampel Hasil Publikasi 

Tantri Heriani Pengaruh Pendidikan Kesehatan 

Terhadap Pengetahuan 

SiswiTentang Dismenorea (SMPN 

02 Kayen Pati dan MTs As-

Syafi’iyah)
13 

 

60 siswi  Terdapat pengaruh pendidikan 

dismenorea terhadap 

pengetahuan siswi kelas I SMPN 

02 Kayen Pati dan MTs As-

Syafi’iyah 

Universitas 

Muhammadiyah 

Surakarta (2010) 

 Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena dilakukan pada lokasi yang berbeda, yaitu di beberapa SMA di 

Kecamatan Semarang Barat, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Dengan demikian, penelitian ini berbeda dari segi jumlah sampel, 

lokasi sampel, dan waktu penelitian. 


