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ABSTRAK 

HUBUNGAN ANTARA FUNGSI KELUARGA DENGAN KEJADIAN SINDROM 
PRAMENSTRUAL PADA SISWI SMA N 2 KLATEN 

 

Rizki Arya Janitra, Yusuf Alam Romadhon, Endang Widhyastuti 

Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta 

 

Latar Belakang Fungsi keluarga adalah tugas atau fungsi yang dilakukan oleh suatu 
keluarga mencakup perawatan, sosialisasi, serta mengatasi masalah kesehatan.Keluarga 
sangat berpengaruh dalam menyikapi masalah kesehatan reproduksi pada gadis 
remaja.Kesehatan reproduksi remaja khususnya remaja wanita erat kaitannya dengan 
menstruasi. Pada remaja putri akan terjadi pematangan seksual yang ditandai dengan 
datangnya menstruasi yang pertama kali atau biasa disebut menarche. Remaja putri yang 
mengalami menstruasi biasanya tidak pernah lepas dengan sindrom 
pramenstruasi.Sindrom pramenstruasi merupakan suatu kumpulan gejala baik fisik 
maupun psikis yang dirasakan 7 hari sebelum datangnya menstruasi dan biasanya dialami 
oleh remaja. 

Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan antara 
fungsi keluarga dengan kejadian pramenstrual sindrom pada siswi SMAN 2 Klaten. 
 
Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan rancangan cross sectional,sampel dengan 
jumlah 50 orang diambil secara purposive sampling pada siswi kelas XI IPA.Data fungsi 
keluarga menggunkan kuesioner APGAR Family dan kejadian sindrom premenstrual 
menggunakan kuesioner SPAF. 

Hasil Pada penelitian ini didapatkan 7 siswi mengalami PMS.Analisis data menggunakan 
uji spearman. Hasil penelitian ini menunjukan nilai p sebesar 0,000 (<0,001) dan nilai r = 
0,555 sehingga menunjukan adanya hubungan yang signifikan. 

Kesimpulan Terdapat hubungan antara fungsi keluarga dengan kejadian sindrom 
pramenstrual pada siswi SMA Negeri 2 Klaten 
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ABSTRACT 

THE ASSOCIATION BETWEEN FAMILY FUNCTION AND PREMENSTRUAL 
SYNDROME PREVALENCE IN GIRL STUDENTS OF SMA N 2 KLATEN 

 

Rizki Arya Janitra, Yusuf Alam Romadhon, Endang Widhyastuti 

University of Muhammadiyah Surakarta 

 

Background Family function is a family duty involves caring, socialization, as well as 
solving health problem. Family influenced much in dealing with girl adolescents 
reproduction health problem. Reproduction health problem especially girls is strongly 
related to menstruation. In girl adolescents the sexual maturation was marked by first 
period or menarche. Girls adolescents with usually related to premenstrual syndrome 
(PMS). PMS is a group of symptoms both physically, psychologically, that occurred 7 
days before period and happen in adolescents. 

Objective This study aimed to know the association between family function with 
premenstrual syndrome prevalence in girl adolescents of SMA N 2 Klaten. 
 
Methods This study used cross sectional methods, 50 samples is taken using purposive 
sampling in girl students of XI IPA. Family function data using APGAR family 
questionnaire and PMS prevalence using SPAF questionnaire. 

Result In this study, 7 girl students had PMS, dataanalyzed using spearman test. The 
result shows p value = 0,000 ( p< 0,001) and r value = 0,555. So there was significant 
association. 

Conclusions There is association between family function with premenstrual syndrome 
prevalence in girl students of SMA N 2 Klaten. 

 

Keyword Family function, premenstrual syndrome, Highschool students. 

 

 

 

 

 

 



PENDAHULUAN 

Keluarga diartikan sebagai unit sosial-ekonomi terkecil dalam masyarakat 

yang merupakan landasan dasar dari semua institusi, juga serta merupakan 

kelompok primer yang terdiri dari dua atau lebih orang yang mempunyai jaringan 

interaksi interpersonal, hubungan darah maupun hubungan perkawinan, dan 

adopsi (Puspitawati, 2013).Persepsi fungsi keluarga adalah persepsi dari masing-

masing anggota keluarga mengenai kemampuan keluarga dalam hal pemecahan 

masalah, komunikasi, peran, respon afektif, keterlibatan afektif, dan pengendalian 

tingkah laku (Setyawan, 2007).Hubungan antara anggota keluarga merupakan 

jenis hubungan yang dekat atau memiliki intensitas yang sangat tinggi (Lestari, 

2012).Dukungan sosial keluarga dapat berupa dukungan internal maupun 

eksternal. Keluarga memiliki berbagai dukungan suportif seperti dukungan 

emosional, instrumental, informatif, dan penghargaan (Agustini.,et al 2013). 

Konflik di dalam keluarga lebih sering dan mendalam dibandingkan dengan 

konflik dalam konteks sosial yang lain (Lestari, 2012). 

Pada umumnya masa remaja dianggap sebagai masa yang paling sulit dalam 

perkembangan individu.Remaja dan orang tua lebih sering memgalami konflik 

dibanding dengan teman sebaya.Rendahnya komunikasi merupakan masalah yang 

sangat berpengaruh untuk memicu terjadinya konflik.Salah satunya adalah orang 

tua kurang trampil dalam mengkomunikasikan masalah seksualitas. Komunikasi 

orang tua terhadap anak masalah seksualitas masih sebatas pada menyampaikan 

norma dan memberikan larangan berpacaran, namun belum menggali hingga 

masalah-masalah organ reproduksi yang dialami pada remaja (Lestari, 2012). 

Keluarga sangat berpengaruh dalam menyikapi masalah kesehatan reproduksi 

pada gadis remaja (Balaha, 2010).Sebagian orang tua khususnya seorang ibu tidak 

pernah mendidik anak perempuannya tentang berbagai hal terutama tentang 

menstruasi, awal menstruasi, perawatan menstruasi dan bagaimana menjaga 

kesehatan wanita selama menstruasi karena menurut sebagian masyarakat hal ini 

masih tabu untuk dibicarakan dalam keluarga (Amelia, 2014). 

 



Masa remaja merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan yang cepat 

dalam aspek fisik, emosi, kognitif, dan sosial. Pada remaja putri akan terjadi 

pematangan seksual yang ditandai dengan datangnya menstruasi yang pertama 

kali atau biasa disebut menarche (Amelia, 2014). Menstruasi atau perdarahan 

periodik normal uterus merupakan fungsi fisiologis yang hanya terjadi pada 

wanita (Kusumawarddhani, 2014).Seorang remaja putri yang sudah mengalami 

menstruasi biasanya tidak pernah lepas dengan masalah menstruasi, terutama 

tentang sindrom pramenstrual (Harahap, 2008). 

PMS atau dalam Bahasa Indonesia biasa disebut juga sindrom pramenstrual 

adalah  penyebab umum dari disfungsi fisik, perilaku, dan sosial dari wanita. 

Beberapa gejala juga dapat ditemukan seperti lekas marah selama masa PMS 

bahkan sampai dengan periode menstruasi.Beberapa wanita sangat terganggu 

kehidupannya dengan kejadian ini, terkadang mereka sampai mencari perawatan 

atau pertolongan medis (Brown, 2009).Ketidakseimbangan hormon estrogen dan 

progesteron memainkan peranan penting atas beberapa manifestasi klinis dari 

sindrom pramenstruasi (Reza, 2008).Mayoritas wanita mengalami setidaknya satu 

gejala PMS selama siklus menstruasi mereka (Cheng, 2013). 

Masalah PMS menyebabkan kebingungan di dalam dunia medis dan 

kebanyakan masyarakat yang tentunya masih awam tentang PMS, seperti tentang 

pengobatan PMS yang tidak memberikan efek yang signifikan. Hal ini sebagai 

cerminan bahwa penyebab PMS belum diketahui secara pasti, meskipun beberapa 

teori telah dikemukakan termasuk ketidakseimbangan hormonal, defisiensi 

mikronutrien, dan disfungsi endokrin (Douglas, 2002). 

Dalam suatu penelitian didapatkan prevalensi PMS di dunia  adalah 47,8%. 

Penelitian mengenai epidemiologi yang dilakukan dari tahun 1996 sampai 2011 

secara berturut-turut, didapatkan prevalensi terendah di Prancis 12% dan tertinggi 

berada di Iran 98%. Dapat ditarik kesimpulan bahwa kejadian PMS secara global 

masih sangat tinggi prevalensinya (Moghadam, 2014) 

Angka kejadian PMS di Indonesia mencapai 70% - 90% oleh wanita 

reproduktif dan 2% - 10% mengalami gejala PMS berat (Lestari, 2013). Penelitian 

yang dilakukan di daerah Kabupaten Purworejo didapatkan 24,6% remaja putri 



mengalami PMS (Nurmiaty, 2011). Penelitian sebelumnya mengenai prevalensi 

dismenorrhea pada mahasiswi sebuah universitas di Jakarta tahun 2004 

menemukan bahwa 83,5% mahasiswi mengalami dismenorea (Sianipar, 2009). 

Dismenorrhea juga berhubungan pada kejadian PMS pada remaja (Nurmiaty, 

2011).Masih banyak kejadian sindrom pramenstruasi dan minimnya kesadaran 

wanita terhadap gangguan pramenstruasi yang kerap kali dapat mengganggu 

aktivitas sehari-hari sehingga sangat perlu sekali pemberian pendidikan kesehatan 

khususnya kesehatan reproduksi bagi remaja sejak dini, salah satunya tentang 

sindrom pramenstruasi (Amelia, 2014). 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian bersifat observasional analitik dengan pendekatan cross 

sectional, yaitu penelitian dimana pengukuran variabel - variabelnya hanya 

dilakukan satu kali, dan pada satu waktu saja (Arif, 2003). Penelitian ini dilakukan 

di SMA N 2  Klaten, Jalan Angsana15, Trunuh, Klaten Selatan, Klaten, Jawa 

Tengah. Penelitian ini sudah dilakukan pada tanggal 12 Januari 2015.Tehnik 

sampling yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu pengambilan sampel 

didasarkan pada suatu pertimbangan tertentu yang dibuat oleh peneliti sendiri, 

berdasarkan ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya 

(Notoatmodjo, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HASIL PENELITIAN 

Tabel 5. Analisis Hubungan antara Fungsi Keluarga dengan Kejadian Premenstrual 

Syndrome (PMS) 

Dari data di atas menggunakan uji statistik menggunakan uji korelasi spearman 

dengan tingkat kepercayaan 95%, didapatkan hasil p value < 0,05 yaitu p < 0,001 

maka hipotesis diterima yaitu adanya hubungan antara fungsi keluarga dengan 

kejadian premenstrual syndrome. Diperoleh nilai koefisien korelasi (r) sebesar 

0,555 yang menunujukan bahwa adanya korelasi negatif.Serta adanya hubungan 

yang sedang antara fungsi keluarga dengan kejadian premenstrual syndrome. 

 

PEMBAHASAN  

Penelitian ini menggunakan studi cross sectional untuk mencari hubungan 

antara variabel bebas (faktor risiko) dengan variabel terikat (efek) (Notoatmojo, 

2010).Tehnik sampling yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu 

pengambilan sampel didasarkan pada suatu pertimbangan tertentu yang dibuat 

oleh peneliti sendiri, berdasarkan ciri atau sifat sifat populasi yang sudah 

diketahui sebelumnya (Notoatmodjo, 2010). 

Hasil uji analisa spearman dari penelitian ini menyatakan bahwa nilai (p) 

probabilitas = 0,000 (< 0,001) dan nilai r = 0,555 sehingga menunjukan adanya 

hubungan antara fungsi keluarga dengan kejadian premenstrual syndrome. Data 

tersebut menunujukan bahwa semakin baik keberfungsian suatu keluarga maka 

  KejadianPMS  
Total 

  

PMS Tidak 
PMS 

r p 

 Sehat 0 40 40 0,555 < 0,000 

Fungsi 
Keluarga 

Kurang 
sehat 

2 3 5   

 Tidak 
Sehat 

5 0 5   

Total  7 43 50   



akan meminimalkan kejadian premenstrual syndrome pada siswi. Fungsi keluarga 

adalah tugas atau fungsi yang dilakukan oleh suatu keluarga mencakup perawatan, 

masalah kesehatan, sosialisasi pada anak, dukungan emosi dan materi, mengatasi 

masalah kesehatan serta menegakkan diagnosis.Lima fungsi pokok dari keluarga 

yaitu adaptasi (adaptation), kemitraan (partnership), pertumbuhan (growth), kasih 

sayang (affection), kebersamaan (resolve) (Azwar, 1996).  Salah satu masalah 

kesehatan yaitu PMS, keluarga yang dapat memeberikan dukungan bahwa PMS 

dapat segera teratasi lebih mempunyai kejadian PMS yang lebih rendah 

dibandingkan dengan keluarga yang menyimpan masalah keluarga secara pribadi 

(Ornitz & Brown, 1993). Sejalan dengan pendapat Nurmiaty (2011) bahwa ibu 

yang bekerja lebih cenderung komunikasi dengan anaknya lebih terbuka dan 

mereka cenderung memiliki pengetahuan baru mengenai masalah 

menstruasi.Kurangnya komunikasi pada keluarga juga dapat meningkatkan 

kejadian PMS pada anggota keluarga perempuan lainnya (Marvan & Martines, 

1995). 

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya oleh Putri pada 

tahun 2014 tentang hubungan antara dukungan keluarga dan konsep diri terhadap 

kestabilan emosi pada remaja yang mengalami sindrom pra menstruasi di SMA 

Negeri 3 Akselerasi Surakarta. Dalam penelitiannya menunujukan bahwa ada 

hubungan yang signifikan antara dukungan keluarga dengan kestabilan emosi 

pada remaja yang mengalami PMS. 

Pada penilitian ini hanya terbatas pada lingkup suatu fungsi keluarga saja. 

Masih banyak sekali faktor yang mempengaruhi terjadinya premenstrual 

syndrome (PMS), antara lain seperti penelitian yang dilakukan oleh Anggrajani 

dan Muhdi (2011) bahwa faktor umur dan faktor genetik juga sangat berpengaruh 

dalam tingkat keparahan pada kejadian PMS. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Ricka dan Wahyuni pada tahun 2010 

yang berjudul hubungan tingkat kecemasan dengan sindroma pramenstruasi pada 

siswi SMP Negeri 4 Surakarta. Bahwa tingkat kecemasan juga sangat berpengaruh 

pada kejadian premenstrual syndrome, semakin rendah tingkat kecemasannya, 

maka PMS juga semakin ringan. 



Meski banyak sekali faktor yang dapat memengaruhi terjadinya premenstrual 

syndrome, dukungan dari keluarga juga menjadi salah satu faktor penting dan 

sangat berpengaruh. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amelia (2014) 

yang mengemukakan bahwa remaja putri membutuhkan informasi atau 

pendidikan tentang proses dan kesehatan selama menstruasi, terutama sindrom 

pramenstruasi baik dari keluarga maupun dari lingkungan luar. 

Kekurangan dalam penelitian ini diantaranya adalah tidak dilakukannya 

penelitian terhadap faktor-faktor lain yang dapat meningkatkan resiko terjadinya 

premenstrual syndrome seperti tingkat kecemasan dan pengetahuan terhadap 

kesehatan selama menstruasi. Dalam penelitian ini, jumlah sampel yang 

digunakan sebanyak 50 sampel atau 50 siswi, seharusnya jumlah sampel yang 

digunakan lebih banyak seperti penelitian yang dilakukan sebelumnya yang 

menggunakan sampel lebih dari 50. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat 

hubungan yang antara fungsi keluarga dengan kejadian sindrom premenstrual 

pada siswi SMA N 2 Klaten yang bermakna secara statistik. 

 

SARAN 

Perlu dikaji kembali mengenai faktor lain yang dapat memengaruhi terjadinya 

sindrom pramenstrual dan bagi setiap keluarga diharapkan dapat memperhatikan 

fungsi-fungsi dalam keluarga agar tercipta fungsi keluarga yang sehat dan 

optimal. 
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