
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengetahuan 

1. Definisi pengetahuan  

  Pengetahuan adalah hasil dari “tahu” dan ini terjadi setelah orang melakukan 

penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca 

indera manusia, yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan 

raba.Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. 

Pengetahuan merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk tindakan 

seseorang (Notoatmodjo, 2007). 

  Pengetahuan adalah berbagai hal yang diperoleh manusia melalui panca 

indera. Pengetahuan muncul ketika seseorang menggunakan inderanya untuk 

mengetahui suatu kejadian tertentu yang belum pernah dilihat atau dirasakan 

sebelumnya (Wijayanti, 2009). 

2. Tingkat pengetahuan  

  Menurut Notoatmodjo (2012) membagi dalam enam tingkat pengetahuan 

yaitu sebagai berikut : 

a. Tahu (Know) 

Tahu dapat diartikan sebagai upaya mengingat suatu materi yang telah 

dipelajari sebelumnya. Pengetahuan yang termasuk dalam tingkat ini adalah 

mengingat kembali suatu yang spesifik dari seluruh bahan yang dipelajari atau 

rangsangan yang telah diterima. 



b. Memahami (Comprehention) 

Memahami dapat diartikan sebagai suatu kemampuan menjelaskan secara 

benar tentang objek ke dalam komponen-komponen, tetapi masih di dalam suatu 

struktur organisasi dan masih ada ikatan satu sama lain. 

c. Aplikasi (Application) 

Aplikasi sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari 

pada situasi atau kondisi yang sebenarnya. 

d. Analisis (Analysis) 

Analisis merupakan suatu kemampuan menjabarkan materi atau objek 

kedalam suatu komonen-komponen, tetapi masih di dalam satu struktur organisasi 

dan saling berkaitan satu sama lain. 

e. Sintesa (synthesis) 

Sintesa diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menyusun formulasi baru 

dari formulasi yang ada. 

f. Evaluasi (Evaluation) 

Evaluasi merupakan suatu yang berkaitan degan kemampuan untuk 

melakukan penilaian terhadap suatu materi atau objek. Penilaian yang didasarkan 

pada suatu kinerja yang ditentukan sendiri dengan menggunakan kreteria yang sudah 

ada. 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan 

  Menurut Notoatmodjo (2010) faktor yang mempengaruhi pengetahuan antara 

lain yaitu: 

a. Faktor pendidikan  



  Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka akan semakin mudah 

untuk menerima informasi tentang obyek atau yang berkaitan dengan pengetahuan. 

Pengetahuan umumnya dapat diperoleh dari informasi yang disampaikan oleh orang 

tua, guru, dan media masa. Pendidikan sangat erat kaitannya dengan pengetahuan, 

pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang sangat diperlukan 

untuk pengembangan diri. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka akan 

semakin mudah untuk menerima, serta mengembangkan pengetahuan dan teknologi.  

b. Faktor pekerjaan 

 Pekerjaan seseorang sangat berpengaruh terhadap proses mengakses informasi 

yang dibutuhkan terhadap suatu obyek.  

c. Faktor pengalaman  

  Pengalaman seseorang sangat mempengaruhi pengetahuan, semakin banyak 

pengalaman seseorang tentang suatu hal, maka akan semakin bertambah pula 

pengetahuan seseorang akan hal tersebut.  

d. Keyakinan  

  Keyakinan yang diperoleh oleh seseorang biasanya bisa didapat secara turun-

temurun dan tidak dapat dibuktikan terlebih dahulu, keyakinan positif dan keyakinan 

negatif dapat mempengaruhi pengetahuan seseorang. 

e. Sosial budaya  

  Kebudayaan beserta kebiasaan dalam keluarga dapat mempengaruhi 

pengetahuan, presepsi, dan sikap seseorang terhadap sesuatu. 

 

 



B. Dismenorea 

1. Pengertian dismenore 

   Dismenore didefenisikan sebagai kram menstruasi yang dibagi menjadi 

dismenore primer dan dismenore sekunder (Rees, et al. 2008). Dismenore adalah rasa 

sakit yang menyertai menstruasi sehingga dapat menimbulkan gangguan pekerjaan 

sehari-hari. Derajat nyerinya bervariasi mencakup ringan yaitu berlangsung beberapa 

saat dan masih dapat meneruskan aktivitas sehari-hari, sedang yaitu karena 

diperlukan obat untuk menghilangkan rasa sakitnya, tetapi masih dapat beraktivitas, 

berat yaitu memerlukan istirahat dan pengobatan untuk menghilangkan rasa nyerinya 

(Manuaba, 2008). 

2. Tanda dan gejala dismenorea 

   Tanda dan gejala dismenore adalah  nyeri pada perut bagian bawah dan 

tungkai. Nyeri dirasakan sebagai kram yang hilang dan timbul (Manuaba, 2009). 

Dismenorea primer dapat berupa nyeri yang bersifat kolik. Biasanya nyeri mulai 

timbul sesaat sebelum atau selama menstruasi, mencapai puncaknya dalam waktu 24 

jam dan setelah 2 hari akan menghilang dan dapat bersamaan dengan mual, muntah, 

diare dan sakit kepala. Secara khas dalam 6-12 bulan setelah menarche, nyeri pelvis 

atau perut bawah dimulai dan berakhir selama 8-72 jam (Smith, 2004). 

Nyeri dengan pola yang berbeda didapatkan pada dismenorea sekunder. Ini biasanya 

berhubungan dengan perut besar/kembung (abdominal bloating), pelvis terasa berat , 

dan nyeri punggung. Secara khas, nyeri meningkat secara progresif selama fase luteal 

(Smith, 2004). 

 



3. Klasifikasi dismenorea 

a. Dismenorea primer 

   Dismenorea primer sering terjadi, kemungkinan lebih dari 15% diantaranya 

mengalami nyeri yang hebat (Wednesday, 2009). Bentuk ini biasanya mulai 2-3 tahun 

setelah menstruasi pertama dan mencapai maksimal antara usia 15 dan 25 tahun. 

Frekuensi menurun sesuai dengan pertambahan usia dan biasanya berhenti setelah 

melahirkan. Dismenore primer dialami oleh 60-75 % wanita muda. 

b. Dismenorea sekunder 

  Disminorea sekunder jarang terjadi sebelum usia 30 tahun. Pada kebanyakan 

kasus penyebabnya adalah endometriosis atau penyakit peradangan pelvik. Nyeri 

kram yang khas mulai muncul 2 hari atau lebih sebelum menstruasi, dan nyerinya 

semakin hebat pada akhir menstruasi (Jones, 2001). 

  Pada pemeriksaan dismenorea sekunder terdapat kelainan ginekologi, 

misalnya radang kronik saluran sel telur, stenosis/penyempitan leher rahim, 

endometriosis dan sebagainya. Dismenore sekunder lebih jarang ditemukan dan 

terjadi pada 25% wanita yang mengalami dismenore.  

4. Etiologi dismenore 

  Menurut Widjajanto (2005) penyebab dismenore primer belum jelas hingga 

saat ini. Dahulu disebutkan faktor keturunan, psikis, dan lingkungan dapat 

mempengaruhi hal ini, namun penelitian terakhir menunjukkan adanya pengaruh 

prostaglandin. Dimana telah dibuktikan bahwa prostaglandin berperan dalam 

mengatur berbagai proses dalam tubuh termasuk aktivitas usus, perubahan diameter 

pembuluh darah, dan kontraksi uterus. Pada keadaan tertentu, dimana kadar 



prostaglandin berlebih, kontraksi uterus akan bertambah. Hal tersebut yang 

menyebabkan terjadinya nyeri yang disebut dismenore. 

5. Upaya penanganan dismenorea 

a. Obat-obatan 

   Perawatan utama nyeri menstruasi adalah kelas obat yang disebut obat anti-

inflamasi non-steroid, seperti ibuprofen atau naproxen. Obat-obatan tersebut bekerja 

dengan cara menghentikan produksi prostaglandin dan mengurangi kehilangan darah 

dengan melakukan pembekuan darah di dalam rahim. Selain itu juga obat analgetik 

(penghilang rasa sakit) yang mengandung asam mefenamat, ibuprofen, diclofenac 

sodium atau naproxenen. Apabila penggunaan obat-obatan analgesik tidak berhasil 

maka dapat dilakukan terapi hormonal sesuai ajuran dokter. 

b. Kompres hangat 

   Berdasarkan penelitian terkait upaya penanganan dismenorea dengan kompres 

hangat di  Padang  pada Februari 2017 didapatkan hasil nyeri dismenorea siswi paling 

banyak berada pada kategori sangat mengganggu (44 %) sebelum dilakukan terapi 

kompres hangat. Pada hasil penelitian responden mendiskripsikan secara berangsur-

angsur rasa nyeri  berkurang setelah diberikan kompres hangat. 

c. Aroma therapy jasmine 

Berdasarkan penelitian terkait upaya penanganan dismenorea yaitu pengaruh 

aroma terapi jasmine terhadap penurunan skala nyeri pada remaja putri yang 

mengalami dismenore di Pontianak tahun 2015. Responden yang mengalami nyeri 

sedang sebesar 62,5% dan yang mengalami nyeri berat sebesar 37,5%. Setelah 

diberikan aroma terapi jasmine pada responden diperoleh hasil yaitu responden 



yangtidak mengalami nyeri sebesar 31,2%, nyeri ringan sebesar 56,2%, dan nyeri 

sedang sebesar 12,5%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh aroma 

terapi jasmine terhadap penurunan skala nyeri menstruasi pada remaja putri. 

d. Terapi musik 

Berdasarkan penelitian terkait upaya penanganan dismenorea yaitu pengaruh 

terapi musik terhadap nyeri haid (dismenorea) pada remaja di Klaten  tahun 2011, 

didapatkan hasil rata-rata dismenoreapre-test terapi musik sebesar 6,88 dengan angka 

mendekati 7. Hasil rata-rata dismenoreapost test terapi musik sebesar 4,16, rata-rata 

data tingkat nyeri haid post-test terapi musik lebih baik dibandingkan dengan rata-rata 

data nyeri haid pre-test. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terapi musik dapat 

menurunkan intensitas dismenorea. 

e. Metode yoga 

Berdasarkan penelitian terkait upaya penanganan dismenorea yaitu efektivitas 

yoga terhadap nyeri dismenore pada remaja di Riau pada Oktober 2015 didapatkan 

hasil yaitu sesudah dilakukan yoga menunjukkan bahwa tingkat dismenore 

mengalami penurunan. Sebelum yoga responden mengalami dismenore dengan 

kategori nyeri ringan sampai nyeri berat sedangkan sesudah yoga tidak ada responden 

(0%) yang mengalami dismenore. Hal ini sesuai dengan teori Gate Control yang 

dikemukan oleh Wall, bahwa bahwa implus nyeri dihantarkan saat sebuah pertahanan 

dibuka dan impuls dihambat saat sebuah pertahanan tertutup.Upaya menutup 

pertahanan tersebut merupakan dasar terapi untuk menghilangkan nyeri. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh yoga terhadap penurunan nyeri 

dismenore. 



f. Konsumsi tumbuhan obat 

  Tumbuhan obat yang dapat digunakan untuk mengurangi dan mengatasi rasa 

sakit pada saat menstruasi mempunyei efek analgetik (meredakan rasa sakit), 

melancarkan sirkulasi darah, dan mencairkan bekuan darah. Diantaranya yaitu daun 

dewa, mawar, siantan/soka, daun hia/baru cina, ginjean, teki, dan temu lawak (Ahira, 

2008). 

g. Pendidikan kesehatan yaitu  penyuluhan 

 Penyuluhan kesehatan adalah kegiatan pendidikan yang dilakukan dengan 

cara menyebarkan informasi-informasi pesan, menanamkan keyakinan, sehingga 

masyarakat sadar, tahu dan mengerti, tetapi juga mau dan bisa melakukan suatu 

anjuran yang ada hubungannya dengan kesehatan serta terjadi peningkatan 

pengetahuan (Notoatmodjo, 2012). 

Berdasarkan hasil penelitian di Yogyakarta tahun 2017 terdapat perubahan yang 

signifikan pada tingkat pengetahuan remaja mengenai metode penanganan 

dismenorea setelah diberikan penyuluhan. 

 

C. Remaja 

Remaja adalah masa di mana individu mengalami perkembangan semua aspek 

dari masa kanak-kanak menjadi dewasa. Peralihan dari masa kanak-kanak menjadi 

dewasa ini biasa dikenal atau disebut dengan masa pubertas (puberty) yang berarti 

sebagai tahap di mana remaja mengalami kematangan seksual dan mulai 

berfungsinya organ-organ reproduksi. Masa pematangan fisik ini berjalan kurang 



lebih 2 tahun dan biasanya dihitung dari mulainya haid yang pertama pada wanita 

atau sejak seorang laki-laki mengalami mimpi basah yang pertama (Sarwono, 2011). 

Remaja adalah masa di mana individu berkembang dari saat pertama kali 

menunjukkan tanda-tanda seksual sekunder sampai saat mencapai kematangan 

seksual. Kematangan seksual baik primer (produksi sel telur, sel sperma) maupun 

sekunder seperti kumis, rambut kemaluan, payudara dan lain-lain. Remaja dalam arti 

adolescence berasal dari bahasa latin adolescence yang artinya tumbuh ke arah 

kematangan. Kematangan di sini tidak hanya berarti kematangan fisik, tetapi juga 

kematangan social psikologis (Sarwono, 2011).  

WHO (World Health Organization) membagi kurun usia dalam 2 bagian, 

yaitu remaja awal 10-14 tahun dan remaja akhir 15-20 tahun. PBB (Perserikatan 

Bangsa-Bangsa) menetapkan usia 15-24 tahun sebagai masa usia muda (youth).  

Masa remaja dimulai dengan masa remaja awal pada usia 12-14 tahun, masa remaja 

tengah pada usia  15-17 tahun, dan masa remaja akhir pada usia 18-21 tahun 

(Hurlock, 2011). 

 

D. Penyuluhan 

1. Pengertian    

Penyuluhan kesehatan adalah kegiatan pendidikan yang dilakukan dengan 

cara menyebarkan informasi-informasi pesan, menanamkan keyakinan, sehingga 

masyarakat sadar, tahu dan mengerti, tetapi juga mau dan bisa melakukan suatu 

anjuran yang ada hubungannya dengan kesehatan serta terjadi peningkatan 

pengetahuan (Notoatmodjo, 2012). 



2. Tujuan penyuluhan  

Tujuan dari penyuluhan kesehatan adalah tercapainya perubahan pengetahuan 

individu, keluarga dan masyarakat dalam membina kesehatan, berperan aktif 

mewujudkan kesehatan yang optimal, baik fisik, mental dan sosial. Metode yang 

digunakan dalam memberikan penyuluhan adalah metode ceramah yang merupakan 

suatu cara dalam menerangkan dan menjelaskan suatu ide, pengertian atau pesan 

secara lisan kepada kelompok sasaran. Metode ceramah dapat diselingi dengan 

pertanyaan-pertanyaan dan difasilitasi media leaflet untuk menerangkan konsep yang 

dijelaskan.  

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penyuluhan kesehatan  

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu penyuluhan kesehatan 

(Effendy, 2003) adalah sebagai berikut : 

a. Faktor pemberi penyuluhan 

  Dalam pemberian penyuluhan dibutuhkan persiapan, penguasaan materi, 

penampilan, penyampaian penyuluhan dengan menggunakan bahasa yang mudah 

dimengerti dan dipahami. 

b.  Faktor sasaran 

  Sasaran dilihat dari tingkat pendidikan dan lingkungan social. 

c. Proses dalam penyuluhan 

  Waktu, tempat, jumlah sasaran perlu disesuaikan dengan kegiatan penyuluhan 

agar proses dalam penyuluhan berjalan dengan baik. 

 


