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ABSTRACK 
Dysmenorrhea was pain in the lower abdomen, radiating to the lower back and leg. The pain 
began to arise just before or during menstruation. Dismenorrhea was a difficult common 
problem and having an impact on womens’s health and productivity.  The purpose of this 
study was to determine relaionship between knowledge level, menarche, long periods, and 
family history with incidence of dysmenorrhea on schoolgirl at SMP 2 Kartasura Sukoharjo. 
This method was observational research with cross-sectiona study. The population study 
were all schoolgirl of class VII and VIII SMP 2 Kartasura already menstruating 280 
students. The selection of the sample using a proportional random sampling and obtained 
samples 69 students. The statistical test using the Chi Square test by using softwere computer. 
Conclusion of this researh is there was relationship between long periods (p=0,0279) 
OR=0,172  and family history (p=00001) OR=7,60 with incidence of dysmenorrhea on 
schoolgirl at SMP 2 Kartasura Sukoharjo. And there was no reliationship between 
knowledge level (p=0,729), and menarche (p=0,363), with incidence of dysmenorrhea on 
schoolgirl at SMP 2 Kartasura Sukoharjo 
Key words : Dysmenorrhea, menarche, menstruation 
 

PENDAHULUAN 
 Masa remaja merupakan masa 
dimana terjadi berbagai perubahan yang 
sangat cepat baik dalam proses 
pertumbuhan, kognitif, maupun 
psikososial. Pertumbuhan dan 
perkembangan yang terjadi ini meliputi 
fisik, mental, maupun aktivitas (Andri dan 
Hurmaly, 2013). 
 Menstruasi merupakan salah satu 
tanda bahwa seorang perempuan telah 
memasuki usia pubertas (Manan, 2013). 
Gangguan menstruasi yang dihadapi 
perempuan cukup banyak antara lain pre 
menstruasi syndrome (PMS), amenore, 
polimenore, oligomenore dan salah 
satunya adalah dismenore. Dismenore ini 
menyebabkan rasa nyeri pada perut bagian 

bawah, yang menyebar menjalar ke 
punggung bagian bawah dan tungkai. Rasa 
nyeri mulai timbul sesaat sebelum atau 
selama menstruasi (Manan, 2013). 
Dismenore merupakan suatu gejala dan 
bukan suatu penyakit (Baziad, 2008), 
tetapi apabila dismenore tidak segera 
disembuhkan dapat menimbulkan penyakit 
salah satunya yaitu endometrosis. Menurut 
Manan (2013), dismenore biasanya timbul 
dua sampai tiga tahun sesudah menarche. 
 Dismenore merupakan masalah 
umum yang menyulitkan dan dapat 
mempunyai dampak pada kesehatan dan 
produktivitas wanita. Sekitar 50% dari 
wanita yang sedang menstruasi mengalami 
dismenore dan 10%nya mempunyai gejala 
yang hebat sehingga memerlukan istirahat 
di tempat tidur (Hacker dan Moore, 2001). 



 Dismenore dialami oleh 30-50% 
wanita usia produktif di Amerika Serikat. 
Sekitar 10-15% diantaranya terpaksa 
kehilangan kesempatan kerja, sekolah, dan 
kehidupan keluarganya. Di Swedia 
ditemukan angka kejadian dismenore pada 
wanita berumur 19 tahun sebanyak 72,42% 
(Baziad, 2008).  
 Berdasarkan hasil penelitian yang 
dilakukan oleh Novia dan Puspitasari 
(2006) di Desa Banjar Kemantren 
Kabupaten Sidoarjo, diketahui bahwa dari 
100 responden usia subur (15-30 tahun), 
ditemukan 71% responden mengalami 
dismenore primer. Dari penelitian tersebut 
diperoleh kesimpulan bahwa riwayat 
keluarga berpengaruh terhadap kejadian 
dismenore. Sedangkan variabel yang tidak 
berpengaruh terhadap dismenore adalah 
umur menarche dan lama menstruasi. Ini 
berbeda dengan hasil penelitian Sophia, 
dkk (2013), yang dilakukan pada siswi 
SMK Negeri 10 Medan yang menyebutkan 
bahwa dari 171 siswi, prevalensi 
dismenore adalah 81,30%. Berdasarkan 
hasil penelitian tersebut diperoleh 
kesimpulan bahwa terdapat hubungan yang 
bermakna antara usia menarche, lama 
menstruasi,  dan riwayat keluarga 
dengan kejadian dismenore di SMK 
Negeri 10 Medan. 
 Berdasarkan hasil survei 
pendahuluan yang telah dilakukan penulis 
di SMP N 2 Kartasura Kabupaten 
Sukoharjo didapatkan data dari 10 siswi 
kelas VII dan VIII yang dipilih secara acak 
diperoleh hasil, yang mengalami 
dismenore pada saat menstruasi sebanyak 
10 siswi, dengan usia menarche 13 tahun 
sebanyak 8 siswi, lama mentruasinya 
bervariasi yaitu antara 5-10 hari dan 
sebanyak 6 siswi mempunyai riwayat 
keluarga atau ibu yang dismenore. 
 Berdasarkan latar belakang di atas 
dan dari studi pendahuluan yang dilakukan 
di SMP N 2 Kartasura Kabupaten 
Sukoharjo maka peneliti ingin mengetahui 
apakah ada hubungan antara tingkat 
pengetahuan, usia menarche, lama 
menstruasi dan riwayat keluarga dengan 

kejadian dismenore  pada siswi di SMPN 2 
Kartasura Kabupaten Sukoharjo. 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui hubungan antara tingkat 
pengetahuan, usia menarche, lama 
menstruasi dan riwayat keluarga dengan 
kejadian dismenore pada siswi di SMP N 2 
Kartasura Kabupaten Sukoharjo. 
 
METODE PENELITIAN 
 
 Penelitian ini dilakukan dengan 
pendekatan observasional dengan 
rancangan cross sectional. Penelitian ini 
dilaksanakan pada Bulan Juni 2014, 
sedangkan tempat penelitian dilaksanakan 
di SMP N 2 Kartasura Kabupaten 
Sukoharjo. Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh siswi kelas VII dan VIII 
SMP N 2 Kartasura Kabupaten Sukoharjo 
yang sudah mengalami menstruasi, yaitu 
sebanyak 280 siswi. Sampel dalam 
penelitian ini dipilih menggunakan rumus 
Murti (2006) sebagai berikut: 

푛 =
N. (Z ∝/ ) . p. q

d  (N − 1) + (Z ∝/ ) . p. q
 

Keterangan  : 
n = Besar sampel 
N = Besar populasi 
P = Perkiraan proporsi atau 

prevalensi variabel dependent     
 pada populasi (93,6%) (Mulastin, 
2009). 

q = 1- p 
(Z ∝/ )  = Statistik  Z (Z = 1,96 untuk α 
  = 0,05) 
d  = Data presisi absolut atau largin 
      of error yang diinginkan  
      diketahui sisi proporsi (+/- 5%) 
 Dengan menggunakan rumus 
tersebut diperoleh sampel sebanyak 69 
orang. Setelah didapat sampel sebanyak 69 
responden, dilakukan pengambilan sampel 
pada setiap kelas dengan menggunakan 
rumus Sugiyono (2010), sebagai berikut: 

Ns =
Ps
∑ p

 × Jumlah sampel 

Keterangan : 
Ns :   Jumlah sampel tiap kelas 



Ps :   Jumlah populasi tiap kelas 
∑p :   Jumlah populasi sampel 
 
 Data dalam penelitian ini adalah 
data primer dan data sekunder. Data 
primer diperoleh secara langsung dari 
jawaban kuesioner yang diisi responden, 
sedangkan data sekunder diperoleh dari 
SMP N 2 Kartasura Kabupaten Sukoharjo 
berupa data absensi kelas VII dan VIII 
tahun ajaran 2013/2014. 
  Data univariat dianalisi secara 
deskriptif mengenai distribusi frekuensi 
dan proporsi usia responden, kelas 
responden, tingkat pengetahuan, usia 
menarche, lama menstruasi, riwayat 
keluarga dan kejadian dismenore. 
Sedangkan data bivariat menggunakan uji 
statistik Chi-square untuk variabel tingkat 
pengetahuan, lama menstruasi dan riwayat 
keluarga dan uji Fisher’s Exact untuk 
variabel lama menstruasi. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Karakteristik Responden 
 Responden dalam penelitian ini 
terdiri dari siswi kelas VII dan VIII yang 
telah sesuai dengan kriteria yang 
diinginkan penulis. Sesuai dengan hasil 
penelitian, diperoleh data karakteristik 
responden sebagai berikut: 
 
1. Usia responden 
Tabel 1. Distribusi Frekuensi Responden 

Berdasarkan Usia 
Usia 

Responden  
(tahun) 

Frekuensi  
(siswi) 

Persentase  
(%) 

12 
13 
14 
15 

3 
27 
36 
3 

4,3 
39,1 
52,2 
4,3 

Jumlah 69 100 
 Tabel 1 menunjukkan bahwa 
jumlah responden penelitian paling banyak 
adalah responden yang berusia 14 tahun, 
yaitu sebanyak 36 siswi (52,2%) dan 
jumlah responden yang paling sedikit 
adalah responden yang berusia 12 dan 15 
tahun, yaitu sebanyak 3 siswi (94,3%). Hal 

ini sesuai dengan penelitian sebelumnya 
yaitu penelitian Susanto, dkk (2008) di 
Kotamadya Makassar yang menunjukkan 
hasil bahwa usia terbanyak yang 
mengeluhkan dismenore ditemukan pada 
rentang usia 13-15 tahun. 
 
2. Kelas responden 
Tabel 2. Distribusi Frekuensi Responden 

Berdasarkan Kelas 
Kelas 

Responden 
Frekuensi  

(siswi) 
Persentase  

(%) 
VII 
VIII 

34 
35 

49,3 
50,7 

Jumlah 69 100 
  
  Tabel 2 menunjukkan frekuensi 
kelas responden hampir sama untuk kelas 
VII dan VIII yaitu 34 siswi (49,3%) untuk 
kelas VII dan 35 siswi (50,7%) untuk kelas 
VIII. Jumlah responden dari kelas VII dan 
VIII hampir sama hanya berselisih satu 
siswi saja, hal ini dikarenakan populasi 
siswi yang sudah mengalami menstruasi di 
masing-masing kelas hampir sama.  
 
Analisis Univariat 
1. Tingkat pengetahuan responden 

tentang dismenore 
Tabel 3. Tingkat Pengetahuan Responden 

tentang Dismenore 
Kategori 
Tingkat 

Pengetahuan 

Frekuensi  
(siswi) 

Persentase  
(%) 

Baik (≥ 
mean=14) 
Buruk (< 
mean=14) 

41 
28 

59,4 
40,6 

Jumlah 69 100 
  
  Tabel 3 menunjukkan bahwa 
responden yang memiliki pengetahuan 
tentang dismenore dengan kategori baik 
yaitu 41 siswi (69,6%) lebih banyak dari 
pada siswi yang mempunyai pengetahuan 
tentang dismenore buruk yaitu 28 siswi 
(30,4%). Keadaan ini dipengaruhi oleh 
usia responden yang berbeda-beda, usia 
responden yang berbeda akan 



mempengaruhi pengetahuan mereka. Hal 
tersebut sejalan dengan teori Meliono 
(2007) yang menyatakan bahwa usia 
mempengaruhi tingkat pengetahuan 
seseorang.  
 
2. Usia menarche siswi 

Tabel 4. Usia Menarche Responden  
Kategori Usia 

Menarche 
Frekuensi  

(siswi) 
Persentase  

(%) 
Ideal  (> 12 

tahun) 
Cepat (≤ 12 

tahun) 

15 
54 

21,7 
78,3 

Jumlah 69 100 
  
  Tabel 4 menunjukkan bahwa 
sebagian besar responden mengalami 
menarche pada kategori cepat yaitu 
dengan usia ≤12  tahun yaitu sebanyak 54 
siswi (78,3%). Hasil ini sejalan dengan 
penelitian Susanto, dkk (2008) yang 
menunjukkan bahwa responden yang 
mengalami dismenore terbanyak pada usia 
≤ 12 tahun (53,9%). 
 
3. Lama menstruasi responden 

Tabel 5. Lama Menstruasi Responden 
Kategori 

Lama 
Menstruasi 

Frekuensi  
(siswi) 

Persentase  
(%) 

Normal (≤ 7 
hari) 

Tidak Normal 
(>7 hari) 

50 
19 

72,5 
27,5 

Jumlah 69 100 
  
 Tabel 5 menunjukkan bahwa 
sebagian besar responden mengalami lama 
menstruasi pada kategori normal sebanyak 
50 siswi (72,5%). Lama menstruasi dapat 
disebabkan oleh faktor psikologis maupun 
fisiologis. Secara psikologis biasanya 
berkaitan dengan tingkat emosional remaja 
putri yang labil ketika baru menstruasi. 
Sementara secara fisiologis lebih kepada 
kontraksi otot uterus yang berlebihan atau 
dapat dikatakan mereka sangat sensitif 
terhadap hormon ini akibat endometrium 

dalam fase sekresi memproduksi hormon 
prostaglandin. Prostaglandin terbentuk dari 
asam lemak tidak jenuh yang disintesis 
oleh seluruh sel yang ada di dalam tubuh 
(Anurogo, 2011). 
 
4. Riwayat keluarga responden 

Tabel 6. Riwayat Keluarga Responden 
Kategori 
Riwayat 
Keluarga 

Frekuensi  
(siswi) 

Persentase 
 (%) 

Ya  
Tidak 

45 
24 

65,2 
34,8 

Jumlah 69 100 
  
 Tabel 6 menunjukkan sebagian besar 
responden mempunyai riwayat keluarga 
ibu atau saudara kandung yang mengalami 
dismenore yaitu sebanyak 45 siswi 
(65,2%). Riwayat keluarga (ibu atau 
saudara kandung) merupakan salah satu 
faktor risiko dismenore. Kondisi anatomi 
dan fisiologis dari seseorang pada 
umumnya hampir sama dengan orang tua 
dan saudara-saudaranya. Dismenore 
sebagian besar dialami oleh seseorang 
yang mempunyai riwayat keluarga atau 
keturunan dismenore. Dua dari tiga wanita 
yang menderita dismenore mempunyai 
riwayat dismenore pada keluarganya 
(Novia dan Puspitasari, 2006). 
 
5. Kejadian dismenore 
Tabel 7. Kejadian Dismenore pada Siswi 

SMP N 2 Kartasura 
Kejadian 

Dismenore 
Frekuensi  

(siswi) 
Persentase  

(%) 
Ya  

Tidak 
48 
21 

69,6 
30,4 

Jumlah 69 100 
  
 Tabel 7 menunjukkan bahwa 
responden yang mengalami kejadian 
dismenore yaitu sebanyak 48 siswi 
(69,6%). Dismenore ditandai dengan rasa 
nyeri pada daerah panggul akibat 
menstruasi dan produksi hormon 
prostaglandin. Biasanya nyeri berkurang 
setelah menstruasi, tetapi pada sebagian 



wanita nyeri terus terjadi selama periode 
menstruasi. Jika tidak diatasi, nyeri 
menstruasi ini akan menggangu aktivitas 
pada wanita (Kusmiran, 2012) 
 
 
Analisis Bivariat 
1. Hubungan tingkat pengetahuan 

tentang dismenore dengan kejadian 
dismenore 

Tabel 8. Hubungan Tingkat Pengetahuan 
tentang Dismenore dengan Kejadian 

Dismenore pada Siswi SMP N 2 Kartasura 
 

  Kejadian 
Dismenore  Total 

(siswi)  % p 
Ya  % Tidak  % 

Tingkat 
Pengetahuan 

Baik 28  68,3 13 31,7 41 100 

0,781 Buruk 20 71,4 8 28,6 28 100 

Total  48 
69,6 

21 
30,4 

69 
100 

 
 Tabel 8 menunjukkan responden 
yang memiliki tingkat pengetahuan tentang 
dismenore dalam kategori baik dan 
mengalami kejadian dismenore, sebanyak 
28 siswi (68,3%).  Setelah dilakukan uji 
Chi Square diperoleh nilai p=0,781 > 
α=0,05. Hal ini berarti tidak ada hubungan 
antara tingkat pengetahuan dengan 
kejadian dismenore pada siswi SMP N 2 
Kartasura. 
 Semakin baik pengetahuan tentang 
dismenore yang dimiliki siswi, maka 
perilaku yang ditunjukkan untuk 
menangani dismenore juga seharusnya 
semakin baik. Dengan pengetahuan yang 
baik akan mempengaruhi sikap siswi untuk 
menangani dismenore dengan tepat. 
Pengetahuan seseorang tentang pendidikan 
kesehatan akan berpengaruh terhadap 
perilaku mereka dalam menghadapi 
dismenore. Pengetahuan dan pemahaman 
mereka tentang dismenore berdampak 
pada kesiapan siswi dalam menghadapi 
timbulnya dismenore (Purwani, 2010). 
Kesiapan siswi dalam menghadapi 
dismenore antara lain melakukan 
pemijatan, istirahat yang cukup, 
mengkompres dengan air hangat dan 

memberikan obat untuk mengatasi rasa 
nyeri (Manan, 2013). 
  Hasil penelitian ini tidak sejalan 
dengan hasil penelitian Purwani (2010) 
yang menyimpulkan bahwa kesiapan siswi 
dalam menghadapi masa menstruasi dapat 
menekan timbulnya kecemasan yang dapat 
menghambat timbulnya dismenore. 
Perbedaan ini dikarenakan pada penelitian 
ini respondennya adalah siswi SMP, 
sedangkan pada penelitian Purwani (2010) 
respondennya adalah siswi SMA. 
Sehingga dimungkinkan tingkat 
pengetahuan pada siswi SMP berbeda 
dengan tingkat pengetahuan siswi SMA, 
tentang dismenore. 
 
2.Hubungan usia menarche dengan 
kejadian dismenore 

Tabel 9.. Hubungan Usia Menarche 
dengan Kejadian Dismenore pada Siswi 

SMP N 2 Kartasura 

 
 Tabel 9 menunjukkan responden 
dengan kategori usia menarche cepat dan 
mengalami kejadian dismenore, sebanyak 
39 siswi (72,5%). Setelah dilakukan uji 
Fisher Exact diperoleh nilai p=0,363 > 
α=0,05 yang artinya tidak ada hubungan 
antara usia menarche dengan kejadian 
dismenore pada siswi SMP N 2 Kartasura. 
 Hal ini tidak sejalan dengan hasil 
penelitian dari Sophia, dkk (2013) yang 
menyimpulkan bahwa terdapat hubungan 
antara usia menarche dengan kejadian 
dismenore pada siswi SMK N 10 Medan. 
Dalam penelitian ini juga menyebutkan 
bahwa usia menarche ≤ 12 tahun memiliki 
kemungkinan 1,6 kali lebih besar 
mengalami dismenore dibandingkan umur 
13-14 tahun  
 Perbedaan ini dikarenakan pada 
penelitian ini respondennya adalah siswi 
SMP, sedangkan pada penelitian Sophia, 
dkk (2013) respondennya adalah siswi 

  Kejadian 
Dismenore  Total 

(siswi) % p 
Ya  % Tidak % 

Kategori 
Usia 

Menarche 

Ideal  9 60,0 6 40 15 100 

0,363 Cepat  39 72,5 15 27,8 54 100 
Total  48 69,6 21 30,4 69 100 



SMK. Usia menarche responden saat 
dilakukan penelitian bervariasi antara usia 
10 sampai 14 tahun. Rata-rata usia 
menarche responden yaitu 12 tahun. 
Sehingga dimungkinkan pada saat 
penelitian responden belum mengalami 
 
2. Hubungan lama menstruasi dengan 

kejadian dismenore  
Tabel 10. Hubungan Lama Menstruasi 
dengan Kejadian Dismenore pada siswi 

SMP N 2 Kartasura 
 

 
 Kejadian 

Dismenore 
 

Total 
(siswi) % p 

Ya %  Tidak % 

Kategori 
Lama 

Menstruasi 

Normal 31 62 19 38 50 100 

0,027 Tidak 
Normal 

17 89,5 2 10,5 19 100 

Total  48 69,6 21 30,4 69 100 

 
 Tabel 10 menunjukkan responden 
yang masuk dalam kategori menstruasi 
normal dan mengalami kejadian 
dismenore, sebanyak 31 siswi (62%). Dan 
yang masuk kategori lama menstruasi 
tidak normal dan tidak mengalami 
kejadian dismenore, sebanyak 2 siswi 
(10,5%). Setelah dilakukan uji chi square 
diperoleh nilai p=0,027 ≤ α=0,05. 
Sehingga dapat disimpulkan ada hubungan 
antara lama menstruasi dengan kejadian 
dismenore pada siswi SMP N 2 Kartasura. 
Nilai besar risiko atau RP adalah 0,192. 
Hal ini berarti bahwa lama menstruasi 
yang normal (≤7) hari lebih kecil 
kemungkinan untuk mengalami dismenore 
sebesar 0,19 kali.  
 Hasil ini sejalan dengan penelitian 
Sophia, dkk (2013) yang menyebutkan 
bahwa terdapat hubungan yang bermakna 
antara lama menstruasi dengan kejadian 
dismenore. Semakin lama mentruasi 
terjadi, maka semakin sering uterus 
berkontraksi, akibatnya semakin banyak 
pula hormon prostaglandin yang 
dikeluarkan. Akibat hormon prostaglandin 
yang berlebihan maka timbul rasa nyeri 
pada saat menstruasi. 
 Menurut Baziad (2008), timbulnya 
nyeri haid disebabkan rendahnya kadar 

progesteron pada akhir fase korpus luteum 
yang menyebabkan timbulnya nyeri haid. 
Menurunnya kadar progesteron akan 
menyebabkan terjadinya peningkatan 
sintesis prostaglandin. 
 

3. Hubungan riwayat keluarga dengan 
kejadian dismenore  

Tabel 11. Hubungan Riwayat Keluarga 
dengan Kejadian Dismenore pada Siswi 

SMP N 2 Kartasura 
 

 Tabel 11 menunjukkan bahwa 
responden yang mempunyai riwayat 
keluarga dismenore dan cenderung 
mengalami kejadian dismenore yaitu  
sebanyak 38 siswi (41,7%). Setelah 
dilakukan uji Chi Square diperoleh nilai 
p=0,00001 ≤ α=0,05 maka dapat dikatakan 
ada hubungan antara riwayat keluarga 
dengan kejadian dismenore pada siswi 
SMP N 2 Kartasura. Nilai besar risiko atau 
RP yaitu adalah 7,600. Hal ini 
menunjukkan bahwa siswi yang 
mempunyai riwayat keluarga dismenore 
mempunyai risiko sebesar 7,60 kali untuk 
mengalami dismenore.  
  Hasil ini sejalan dengan penelitian 
dari Sophia, dkk (2013), yang 
menyimpulkan terdapat hubungan yang 
bermakna antara riwayat dismenore pada 
keluarga dengan kejadian dismenore. 
Riwayat keluarga (ibu atau saudara 
kandung) merupakan salah satu faktor 
risiko dismenore. Hal ini disebabkan 
kondisi anatomi dan fisiologis dari 
seseorang pada umunya hampir sama 
dengan orang tua dan saudara-saudaranya. 
 
SIMPULAN DAN SARAN 
Simpulan 
1. Tingkat pengetahuan responden 

tentang dismenore dalam kategori baik 
sebanyak 41 siswi (59,4%). Usia 

 
 Kejadian 

Dismenore 
 

Total 
(siswi)  % p 

Ya % Tidak  % 

Riwayat 
Keluarga 

Ya 38 41,7 7 58,3 45 100 

0,00001 Tidak 10 84,4 14 15,6 24 100 

Total  48 
69,6 

21 
30,4 

69 
100 



menarche siswi paling banyak yaitu 
dalam kategori cepat (≤12 tahun) 
sebanyak 54 siswi (78,3%).  
Responden dalam kategori lama 
menstruasi normal yaitu (≤7 hari) 
sebanyak 50 siswi (72,5%). 
Responden dalam kategori memiliki 
riwayat keluarga dismenore sebanyak 
45 siswi (65,2%) dan responden yang 
mengalami dismenore yaitu sebanyak 
48 siswi (69,6%). 

2. Tidak ada hubungan antara tingkat 
pengetahuan dengan kejadian 
dismenore pada siswi di SMP N 2 
Kartasura.  

3. Tidak ada hubungan antara usia 
menarche dengan kejadian dismenore 
pada siswi di SMP N 2 Kartasura. 

4. Ada hubungan antara lama menstruasi 
dengan kejadian dismenore pada siswi 
di SMP N 2 Kartasura. 

5. Ada hubungan antara riwayat keluarga 
dengan kejadian dismenore pada siswi 
di SMP N 2 Kartasura. 

 
Saran 
1. Bagi SMP N 2 Kartasura Kabupaten 

Sukoharjo 
 Diharapkan bagi pihak sekolah 
agar dapat memberikan penyuluhan 
kepada siswi tentang masalah 
kesehatan reproduksi khususnya 
dismenore. Selain itu sebaiknya siswi 
diberikan pengetahuan tentang tanda, 
gejala dan penyebab dismenore. Serta 
siswi diberikan pengetahuan mengenai 
sikap dan prilaku untuk mencegah dan 
mengobati dismenore. 

2. Bagi institusi kesehatan  
 Diharapkan bagi isntitusi 
kesehatan khususnya Puskesmas 
Kartasura ikut serta memberi 
penyuluhan dan sosialisasi tentang 
dismenore khususnya dalam 
menyampaikan pengetahuan kepada 
siswi mengenai tanda, gejala, dan 
penyebab dismenore. 

3. Bagi siswi 
 Sebaiknya para siswi lebih 
mengetahui tentang faktor risiko 

terjadinya dismenore. Sehingga 
mereka yang memiliki faktor risiko 
mengalami dismenore dapat 
melakukan pencegahan dini terhadap 
kejadian dismenore.  
 

4. Bagi peneliti selanjutnya 
 Diharapkan peneliti selanjutnya 
dapat mengembangkan faktor-faktor 
lain yang berhubungan dengan 
kejadian dismenore misalnya sikap, 
perilaku, status gizi, siklus menstruasi 
dan kebiasaan minum jamu.  
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