
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sakit (illness) merupakan keluhan (bersifat subyektif) yang dirasakan 

seseorang, sehingga berbeda dengan penyakit (disease) yang terjadi pada tubuh 

(bersifat obyektif) (Supardi dkk., 1997). Berdasarkan hasil survei yang dilakukan 

Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2004 menunjukkan bahwa presentase 

penduduk Indonesia yang mempunyai keluhan kesehatan 72,44% berupaya untuk 

mengobati sendiri (Depkes RI, 2006). 

Penggunaan obat sendiri (swamedikasi) didefinisikan sebagai penggunaan 

obat-obatan tanpa resep dokter oleh masyarakat atas inisiatif mereka sendiri 

(Anonim, 1999). Swamedikasi biasa dilakukan jika gangguan kesehatan yang 

diderita  oleh seseorang relatif ringan, misalnya dismenorea (Shankar dkk., 2002). 

Dismenorea adalah gangguan kesehatan yang berupa nyeri haid yang sering 

dijumpai pada wanita usia subur. Nyeri haid yang dialami oleh seseorang 

bervariasi, dari nyeri haid yang ringan sampai nyeri haid yang sedemikian 

hebatnya sehingga memaksa penderita untuk istirahat dan meninggalkan 

pekerjaan atau cara hidup sehari-hari untuk beberapa jam atau beberapa hari 

(Junizar dkk., 2001). 

Dismenorea sering terjadi pada remaja. Studi longitudinal dari Swedia 

melaporkan dismenorea terjadi  pada 90% wanita yang berusia kurang dari 19 

tahun (French, 2005). Dismenorea adalah penyebab utama absen sekolah dan 

terganggu aktifitas lain. Hasil studi menunjukkan hampir 10% dari wanita dengan 
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dismenorea mengalami tingkat ketidakhadiran 1 sampai 3 hari per bulan dalam  

bekerja karena dismenorea (Poureslami dan Ashtiani, 2001). 

Wanita yang mengalami dismenorea 61,7% melakukan pengobatan sendiri. 

Obat yang paling umum digunakan adalah over-the-counter (OTC). NSAID 

adalah jenis obat yang umum digunakan untuk pengobatan sendiri nyeri haid. 

Wanita yang menggunakan NSAID, 18,4% melaporkan sembuh total, sementara 

78,1% sedikit mengurangi keluhan dismenorea, dan 3,6% melaporkan tidak ada 

efek pada nyeri haid mereka (Ortiz, 2009). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Febrianti tahun 2010 tingkat 

pengetahuan siswi SMA N 2 Sukoharjo mengenai dismenorea dengan skor kurang 

dari 80 masih sebesar 51,43% (Febrianti, 2010). Pada dismenorea, faktor 

pendidikan dan psikis sangat berpengaruh, nyeri dapat dibangkitkan atau 

diperberat oleh keadaan psikis penderita (Junizar dkk., 2001). Perilaku seseorang 

berkaitan dengan pengobatan sendiri dapat ditingkatkan melalui pendidikan 

kesehatan karena perilaku yang didasarkan oleh pengetahuan akan lebih langgeng 

daripada perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan. Pendidikan kesehatan 

adalah upaya pembelajaran kepada masyarakat agar masyarakat mau melakukan 

tindakan-tindakan untuk memelihara (mengatasi masalah-masalah), dan 

meningkatkan kesehatannya (Notoatmodjoa, 2003). 

Berdasarkan studi pendahuluan di SMA Negeri 5 Surakarta para siswi sering 

mengalami dismenorea pada saat menstruasi yang kadang mengganggu aktivitas 

mereka. Dalam satu bulan sebanyak 5-7 siswi tidak mengikuti pelajaran olah raga 

akibat keluhan dismenorea saat menstruasi berlangsung (Sunaryanto, 2010). Hasil 
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wawancara dengan Wijayanto (2010) diperoleh keterangan bahwa belum pernah 

dilakukan pendidikan kesehatan tentang reproduksi remaja khususnya dismenorea 

di SMA N 5 Surakarta (Wijayanto, 2010). 

Dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai perbedaan  

pengetahuan siswi SMA Negeri 5 Surakarta dalam penatalaksanaan swamedikasi 

dismenorea setelah diberi edukasi. Dengan adanya penelitian ini diharapkan para 

remaja putri siswi SMA Negeri 5 Surakarta memiliki pengetahuan  tentang 

dismenorea dan mengerti cara penanganannya dalam upaya mengurangi keluhan 

yang terjadi selama dismenorea. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka didapatkan 

rumusan masalah yaitu, bagaimanakah perbedaan pengetahuan siswi SMA Negeri 

5 Surakarta dalam penatalaksanaan swamedikasi dismenorea setelah diberi 

edukasi. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan pengetahuan siswi SMA Negeri 

5 Surakarta dalam penatalaksanaan swamedikasi dismenorea setelah diberi 

edukasi. 
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D. Tinjauan Pustaka 

1. Pendidikan Kesehatan  

a. Metode Pendidikan Perilaku 

Pendidikan kesehatan adalah suatu kegiatan untuk menyampaikan 

pesan kesehatan kepada masyarakat, kelompok atau individu. Melalui pesan 

tersebut diharapkan masyarakat dapat memperoleh pengetahuan tentang 

kesehatan yang lebih baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi suatu proses 

pendidikan antara lain yaitu: metode penyampaian materi, pendidik, dan alat 

peraga pendidikan. Metode pendidikan dibagi menjadi 3 yaitu: metode 

pendidikan massa, metode pendidikan individual (bimbingann penyuluhan, 

wawancara), metode pendidikan kelompok (seminar, ceramah, curah 

pendapat) (Notoatmodjob, 2003). 

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah ceramah. 

Ceramah merupakan metode penyuluhan yang efektif pada kelompok 

sasaran yang besar yaitu lebih dari 15 orang (Notoatmodjob, 2003). 

Beberapa kelebihan metode ceramah adalah :  

1) Guru mudah menguasai kelas. 

2) Melatih para pelajar untuk menggunakan pendengarannya dengan baik 

sehingga mereka dapat menangkap dan menyimpulkan isi ceramah 

dengan cepat dan tepat (Arief, 2002) 

3) Fleksibel dalam penggunaan waktu dan bahan (Basyiruddin, 2002) 

Beberapa kelemahan metode ceramah adalah :  

1) Bila terlalu lama membosankan (Djamarah, 2000) 
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2) Interaksi cenderung bersifat centered (berpusat pada guru), guru lebih 

aktif sedangkan murid bersikap pasif 

3) Kurang dapat mengetahui dengan pasti sejauh mana siswa telah 

menguasai bahan ceramah, mungkin saja siswa memperoleh konsep-

konsep lain yang berbeda dengan apa yang dimaksudkan guru 

4) Jika ceramah berisi istilah-istilah yang kurang atau tidak dimengerti 

oleh siswa akan mengarah kepada verbalisme (Arief, 2002). 

b. Alat Bantu (Peraga) Pendidikan Kesehatan 

Alat bantu pendidikan (alat peraga) adalah alat-alat yang digunakan 

oleh pendidik dalam menyampaikan bahan pendidikan atau pengajaran. Alat 

peraga akan membantu dalam melakukan penyuluhan, agar pesan-pesan 

kesehatan dapat disampaikan lebih jelas sehingga masyarakat dapat 

menerima pesan tersebut dengan jelas dan tepat (Notoatmodjob, 2003). 

Ada beberapa macam alat peraga yang digunakan untuk penyuluhan 

antara lain poster, brosur, leaflet, slide, OHP dan papan tulis. Leaflet adalah 

bentuk penyampaian informasi atau pesan-pesan kesehatan melalui lembar 

yang dilipat (Notoatmodjo, 1993).  

Beberapa keuntungan leaflet adalah :  

1) Sederhana, sangat murah serta siswa dapat menyesuaikan dan belajar 

mandiri 

2) Pengguna dapat melihat isinya pada saat santai, informasi dapat 

dibagikan dengan keluarga dan teman 
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3) Dapat memberikan detil (misalnya statistik) yang tidak mungkin bila 

disampaikan lisan (Simnett dan Ewles, 1994). 

4) Orang yang membaca dapat mengatur kecepatan bacanya, berhenti 

sejenak untuk memikirkan apa yang sedang dibaca dan mengulangi 

kalimat-kalimat yang dipandang penting 

5) Memiliki kemampuan dalam mengatasi selektivitas (Hanafi, 1986)  

Beberapa kekurangan leaflet adalah :  

1) Sangat mahal, tidak selalu cocok untuk setiap orang, serta tidak tahan 

lama dan mudah hilang 

2) Dapat menjadi kertas percuma kecuali pengajar secara aktif 

melibatkan klien dalam membaca dan menggunakan materi (Simnett 

dan Ewles, 1994) 

3) Kurang cepat mencapai sasaran, apabila dipakai sebagai satu-satunya 

teknik untuk menyampai pesan (Kushartanti, 2001) 

c. Pengetahuan  

1) Tingkatan Pengetahuan 

Menurut Notoatmodjo tahun 2003,  pengetahuan yang tercakup dalam 

domain kognitif mempunyai 6 tingkatan yaitu sebagai berikut: tahu 

(mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya), memahami (suatu 

kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui, dan 

dapat menginterpretasikan materi tersebut secara benar), aplikasi (kemampuan 

untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi 

sebenarnya), analisis (suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu 
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objek ke dalam komponen-komponen, tetapi masih di dalam satu struktur 

organisasi, dan masih ada kaitannya satu sama lain), sintesis (kemampuan 

untuk menyusun formulasi baru dari formulasi-formulasi yang ada), evaluasi 

(kemampuan untuk melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi 

atau objek) (Notoatmodjob, 2003). 

2) Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pengetahuan 

Menurut Notoatmodjo tahun 2003, pengetahuan seseorang dapat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu : pengalaman (pengalaman yang sudah 

diperoleh dapat memperluas pengetahuan seseorang), tingkat pendidikan 

(secara umum, seseorang yang berpendidikan lebih tinggi akan mempunyai 

pengetahuan yang lebih luas dibandingkan dengan seseorang yang tingkat 

pendidikannya lebih rendah), keyakinan, fasilitas (sumber informasi), 

penghasilan (bila seseorang berpenghasilan cukup besar maka dia akan mampu 

untuk menyediakan atau membeli fasilitas-fasilitas sumber informasi), sosial 

budaya (Notoatmodjoa, 2003). 

2. Pengobatan Sendiri (Swamedikasi) 

Swamedikasi adalah bagian dari self-care. Menurut World Health 

Organization (WHO) tahun 1998, swamedikasi didefinisikan sebagai pemilihan 

dan penggunaan obat-obatan (termasuk produk herbal dan tradisional) oleh 

individu untuk mengobati penyakit atau gejala yang dapat dikenali sendiri. 

Swamedikasi juga didefinisikan sebagai penggunaan obat-obatan tanpa resep 

dokter oleh masyarakat atas inisiatif mereka sendiri (Anonim, 1999). 



  8

Tujuan pengobatan sendiri yaitu untuk peningkatan kesehatan, pengobatan 

sakit ringan, dan pengobatan rutin penyakit kronis setelah perawatan dokter. 

Sedangkan peranan pengobatan sendiri adalah: untuk penanggulangan secara 

cepat dan efektif keluhan yang tidak memerlukan konsultasi medis, mengurangi 

beban pelayanan kesehatan pada keterbatasan sumber daya dan tenaga, serta 

meningkatkan keterjangkauan pelayanan kesehatan untuk masyarakat yang jauh 

dari puskesmas (Supardi, 1997).  

Pengobatan sendiri dapat menggunakan obat (OB) maupun obat tradisional 

(OT). Obat (OB) yang digunakan umumnya golongan obat bebas dan obat bebas 

terbatas. Sedangkan obat tradisional (OT) yang digunakan  meliputi simplisia, 

jamu gendong dan jamu berbungkus (Supardi dkk.,1999). 

3. Menstruasi 

a. Definisi 

Menstruasi adalah perdarahan vagina secara berkala akibat 

terlepasnya lapisan endometrium uterus. Sebagian    besar    wanita 

pertengahan   usia   reproduktif perdarahan menstruasi terjadi setiap 25-35 

hari dengan median panjang siklus adalah 28 hari. Banyak  hormon yang 

berperan dalam siklus menstruasi. Hormon-hormon tersebut adalah: 

Luteinizing Hormon (LH), Folikel Stimulating Hormon (FSH), Hormon 

Steroid ovarium (estrogen, progesteron) (Grenspan dkk., 1998). 

b. Siklus Menstruasi 

Siklus menstruasi terbagi atas 4 fase yaitu, fase menstruasi, fase 

folikuler, fase ovulasi, dan fase luteal. Pada fase menstruasi (hari ke 1-5) 
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terjadi penurunan kadar estrogen dan progesteron yang menyebabkan 

endometrium meluruh disertai dengan pendarahan. Setelah fase menstruasi 

selanjutnya masuk ke fase folikuler (hari ke 6-13), pada fase ini pituitary 

mulai memproduksi LH dan FSH. Peningkatan hormon ini menyebabkan 

perkembangan folikel dalam ovarium, memacu perkembangan ovum dan 

pelepasan estrogen dari ovarium (Anonim, 2002). 

Pada hari ke 14 (fase ovulasi) konsentrasi estrogen yang tinggi, akan 

memacu pelepasan LH, dimana fungsi dari LH adalah membantu melepaskan 

ovum yang telah matang dari tuba falopi ke uterus. Setelah ovulasi, pada fase 

luteal yang terjadi pada hari ke 15-28, folikel akan berkembang menjadi 

korpus luteum (sebuah massa sel yang memproduksi progesteron). Bila tidak 

ada pembuahan korpus luteum berdegenerasi (meluruh) disertai dengan 

pendarahan. Proses inilah yang dinamakan menstruasi (Anonim, 2002). 

Penurunan kadar progesteron pada akhir siklus menimbulkan 

ketidakstabilan lisosom, yang memungkinkan percepatan pengeluaran 

aktivitas enzim fosfolipase A2. Asam arakidonat bebas yang dilepaskan oleh 

kerja fosfolipase A2 cepat diubah menjadi prostaglandin oleh sistem enzim 

prostaglandin sintetase yang aktif di dalam endometrium. Prostaglandin F2α 

menyebabkan kontraksi uterus (Duenhoelter, 1989). 

Adanya kontraksi uterus mengakibatkan aliran darah ke uterus 

berkurang dan terjadi iskemia. Prostaglandin juga menyebabkan sensitisasi 

dan selanjutnya menurunkan ambang nyeri, sehingga menyebabkan rasa nyeri 

pada saat menstruasi (Neville dan Moore., 2001). 
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Gambar 1. Mekanisme dalam menimbulkan nyeri pada dismenorea primer. 
Dalam Essensial Obstetri dan Ginekologi (Edisi 2):  

Neville dan Moore., 2001 
 

4. Dismenorea 

a. Pengertian Dismenorea 

Dismenorea adalah nyeri haid yang sedemikian hebatnya, sehingga 

memaksa penderita untuk istirahat dan meninggalkan pekerjaan atau cara 

hidup sehari-hari untuk beberapa jam atau beberapa hari (Junizar dkk., 

2001). Penanganan dismenorea yang optimal tergantung dari pemahaman 

terhadap faktor yang mendasarinya. 

b. Macam-macam Dismenorea 

1) Dismenorea Primer 

 Sering juga disebut sebagai dismenorea sejati, intrinsik, esensial 

atau fungsional. Nyeri haid timbul sejak menarhce, biasanya pada bulan-

bulan atau tahun-tahun pertama haid. Biasanya terjadi pada usia antara 15 



  11

sampai 25 tahun dan kemudian hilang pada usia akhir 20-an atau awal 30-

an. Tidak dijumpai kelainan alat-alat kandungan (Junizar dkk., 2001). 

2) Dismenorea Sekunder 

 Sering juga disebut sebagai dismenorea ekstrinsik, acquired. 

Dismenorea sekunder (secondary dysmenorrhea) didefinisikan sebagai 

nyeri haid sebagai akibat dari kelainan ginekologik (Winkjosastro, 2007). 

Dimulai pada usia dewasa, menyerang wanita yang semula bebas dari 

dismenorea (Junizar dkk., 2001). 

c. Tanda Dan Gejala 

1) Dismenorea Primer 

 Menurut Holder (2006) dismenorea primer memiliki ciri khas 

yaitu: terjadi dalam 6-12 bulan setelah menarche (haid pertama), nyeri 

pelvis atau perut bawah dimulai saat haid dan berakhir selama 8-72 jam, 

nyeri pinggang, nyeri paha di atas atau tengah, sakit kepala, diare, mual 

atau muntah. 

2) Dismenorea Sekunder 

 Menurut Holder (2006) dismenorea sekunder memiliki ciri khas 

yaitu: terjadi pada usia 20-an atau 30-an setelah siklus haid yang relatif 

tidak nyeri di masa lalu, ketidaksuburan, darah haid yang banyak atau 

perdarahan yang tidak teratur, sensasi nyeri saat berhubungan seks, 

keputihan berlebih, nyeri perut bawah atau pelvis selama waktu selain 

haid, nyeri yang tidak berkurang dengan terapi nonsteroidal anti-

inflammatory drugs (NSAIDs). 
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d. Penyebab 

1) Dismenorea Primer 

 Faktor berikut ini memegang peranan penting sebagai penyebab 

dismenorea primer, antara lain: faktor kejiwaan, faktor konstitusi, faktor 

obstruksi kanalis servikalis, faktor endokrin (berhubungan dengan 

peningkatan prostaglandin F2 alfa), faktor alergi (Winkjosastro, 2007). 

2) Dismenorea sekunder 

 Dismenorea sekunder, berhubungan dengan kelainan kongenital 

atau kelainan organik di pelvis yang terjadi pada masa remaja (Huffman, 

1968). Rasa nyeri yang timbul disebabkan karena adanya kelainan pelvis, 

misalnya : endometriosis, mioma uteri, stenosis serviks, malposisi uterus 

atau adanya IUD (Sunaryo, 1989). 

e. Faktor Resiko 

 Holder (2006) telah mencatat sedikitnya terdapat 15 faktor risiko 

pada dismenorea primer dan sekunder, dengan rincian sebagai berikut: 

1) Faktor Risiko Dismenorea Primer: 

  Menurut Holder (2006) beberapa faktor resiko dismenorea primer 

yaitu, usia saat menstruasi pertama <12 tahun, belum pernah melahirkan 

anak, haid memanjang, merokok, riwayat keluarga positif mengalami 

dismenorea primer, dan kegemukan. 

2) Faktor Risiko Dismenorea Sekunder: endometriosis, adenomyosis, 

leiomyomata (fibroid), IUD, kanker endometrium, kista ovarium, 

congenital pelvic malformations, cervical stenosi (Holder, 2006). 
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f. Penatalaksanaan Dismenorea 

1) Dismenorea Primer  

Berikut ini beberapa cara untuk menangani dismenorea primer: 

a) Non Farmakologi : Psikoterapi (Contoh: rileksasi, hipnoterapi), 

pemberian nasihat mengenai makan sehat, istirahat yang cukup, 

olah raga yang teratur seperti yoga, kompres hangat perut bagian 

bawah untuk mengurangi sakit.  

b) Farmakologi 

1) Analgetika: nyeri ringan (aspirin, asetaminofen atau 

paracetamol, propoksifen), nyeri berat (prometazin, oksikodon). 

2) Sediaan hormonal: Progestin, pil kontrasepsi (estrogen rendah 

dan progesteron tinggi).  

3) Anti inflamasi (NSAID): aspirin, indometasin, fenilbutazon, 

ibuprofen, naproksen, asam mefenamat, asam meklofenamat 

yang umumnya pemberian obat dilakukan 24-72 jam pra haid 

(Tabel 1). 

4) Dilatasi kanalis servikalis 

 Merupakan tindakan terakhir apabila usaha-usaha lain 

gagal. Dapat memberi keringanan karena memudahkan 

pengeluaran darah haid dan prostaglandin di dalamnya (Junizar 

dkk., 2001) 



Tabel 1. Contoh obat NSAID untuk pengobatan dismenorea 
JENIS 
OBAT 

DOSIS DAN 
FREKUENSI 

EFEK SAMPING DAN KONTRA INDIKASI 
(ESO, KI) 

ATURAN PAKAI PERINGATAN 

Aspirin 225-1000 mg 
3-4 jam  

ESO: iritasi mukosa lambung bila dimakan dalam 
keadaan lambung kosong 
KI: anak < 12tahun 

Dimakan pada saat/ 
tengah makan atau 
segera setelah makan 

Tidak boleh diberikan 
bersama antikoagulan 
seperti warfarin. 

Indometasin 50 mg 
3 kali/ hari 

ESO: gangguan saluran cerna berupa mual, muntah, 
diare dan ulkus peptikum, gangguan hati, gangguan 
cardiovaskuler, gangguan SSP, agranulositosis, anemia 
aplastik 
KI: ulkus peptikum dan usus, hati-hati pada penderita 
hipertensi, tidak diberikan pada anak < 14 tahun 

Pemberian obat pada 
saat atau sesudah 
makan  

Waspada tanda-tanda 
terjadi efek samping 

Fenilbutazon 200-400 mg/ hari 
maksimal  2 g/hari 

ESO: Agranulositosis, iritasi lambung. 
KI: pasien dengan ulkus ventrikuli, gangguan 
kekurangan yodium berat 

Pemberian obat pada 
saat atau sesudah 
makan 

Tidak boleh diminum 
bersama alkohol. 
 

Ibuprofen 200 mg 
3 kali/ hari 

ESO: iritasi lambung dan dispepsia 
KI: tukak lambung, gangguan hati dan ginjal berat, 
asma 

Pemberian obat pada 
saat atau sesudah 
makan 

Waspada tanda-tanda 
terjadi efek samping 

Naproksen 250-500 mg/ hari ESO: Anoreksia, mual, muntah, diare, udem, ruam 
kulit, tinnitus, pusing, letih 
KI: tukak lambung, gangguan hati dan ginjal berat, 
asma 

Pemberian obat pada 
saat atau sesudah 
makan 

Waspada tanda-tanda 
terjadi efek samping 

Asam 
Mefenamat 

250-500 mg/ 6 jam, 
tidak boleh lebih 
dari 7 hari 

ESO: udem, pusing, tinnitus, pruritus, iritasi lambung. 
KI: tukak lambung 

Pemberian obat pada 
saat atau sesudah 
makan 

Tidak boleh diminum 
bersama alkohol. 
 

Asam 
Meklofenamat 

200-400 mg/ hari 
terbagi 

ESO: udem, pusing, tinnitus, pruritus, iritasi lambung. 
KI: tukak lambung 

Pemberian obat pada 
saat atau sesudah 
makan 

Tidak boleh diminum 
bersama alkohol. 
 

Pemberian dilakukan 24-72 jam pra haid 
               (Sutedjo, 2008)
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Algoritme penatalaksanaan dismenorea primer dapat dilihat 

pada Gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. Algoritme penatalaksanaan dismenorea primer. Dalam 

Pathophysiological Approach sixth Edition (Chapter 83): Dipiro dkk., 2008 
 

2) Dismenorea Sekunder  

Pengobatan terutama ditujukan mencari dan menghilangkan 

penyebabnya, di samping pemberian obat-obat bersifat simtomatik. 

(Junizar dkk., 2001) 

 

E. Keterangan Empiris 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat diketahui perbedaan 

pengetahuan siswi SMA Negeri 5 Surakarta dalam penatalaksanaan swamedikasi 

dismenorea sebelum dan sesudah diberi edukasi. 
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Terapi non farmakologi

EFEKTIF?

Pemberian NSAID dimulai 1 
hari sebelum mens selama 2-3 

Dilanjutkan 

Dilanjutkan OC (Oral kontrasepsi) selama 2-3 siklus 

Dilanjutkan Dipertimbangkan pemberian depo 
MPA atau levonogestrel IUD 

Keluhan dismenorea 

EFEKTIF?

EFEKTIF?


